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ÖZ 

 

Kuran-ı Kerim’in nüzûlü, tüm ümmetin hayatını kapsayan büyük bir inkılab 

meydana getirdi. Öyle ki, insanlığın hayatını bedevilikten medeniyete 

dönüştürdü. Kuranın nüzûl sürecinde insanlar, Kuranı büyük bir tutku ile 

okumaya başladılar, onu öğrendiler, ezberlediler ve onunla hidayete erdiler ve 

bütün hayatları onunla iç içe oldu. Sahabenin Kur’ân’la bu sıcak ilgisini ifade 

etme sadedinde şu iki örneği verebiliriz: Birincisi, Hz. Enes, Zeyd b. Sabit’ten 

şunu nakleder: “Biz Resûlullah ile birlikte sahur yaptık ve mescide gittik, 

sabah namazını kıldık.” Ben sordum, “sahur ile namaz arasında ne kadar 

zaman geçti?” Dedi ki: “Yaklaşık 50 ayet okuma süresi kadar.” İkinci örnek 

olarak Bi’r-i Maûne faciasında şehit olan yetmiş sahabî’nin, “Kurra” olarak 

adlandırılmasını verebiliriz. Zamanın geçmesi ile oluşan Kıraat İlmi, 

beraberinde birçok şehirde Kurra imamlarının da ortaya çıkmasına neden 

oldu. Bunlardan en meşhurları “On Kıraat” olarak bilinmektedir. Kurra 

imamların görevi, Kur’ân’ı öğretmek ve bununla ilgili çalışmaları düzenleyip 

tasnif etmek olmuştur.  Öyle ki tarihimiz, bu eserlerin sayısız örnekleri ile 

doludur. Bu nedenle ben, her asırda öne çıkan bu alandaki eserlerin kronolojik 

bir çalışmasını ve aynı zamanda bu eserlerin kısaca özellikleri ve künyelerini 

vermek istedim. Dönem dönem bu çalışmaların arttığını ve azaldığını gördüm. 

Bu nedenle bu çalışmaya “Tarihî süreç içinde Kur’ân Okumalarının (Literatür) 

Bir Tasnifi” adını verdim. 

Anahtar kelimeler: Kur’ân İlimleri, Kurra, Kur’ân’ın ezberlenmesi, 

Kur’ân’ın Öğretilmesi ve Anlaşılması 

 

 

 

Throughout the reading of the Koran written on history with the 

Works Category Characteristics and Classification 

ABSTRACT 

 

The Koran, brought a great revolution occurred covering all the nation's life. 

So, humanity has transformed the lives primitive from civilization. People in 

the process of the Quran, the Quran began reading with great passion, they 

know it, they memorize, and they are guided him; so that his whole life was 

intertwined with it. All is revealed in the Qur'an, the Prophet one day when 

applied to start the process of life. Anas, reported from Zayd b. Sabit that the 

constant: "We do suhoor meal with the Prophet and went to the mosque, we 

have prayer in the morning." I asked, "How much time passed between prayer 

and feasting?" He said: "Until about 50 verse reading time." On the other hand 

seventy of the Hafiz of Qur’an, companions who were killed in Bi’r-I Mauna as 
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a disaster, they have been called a Kurra. Recitation Scientific emerged with 

the passage of time, in many cities in the Kurre together led to the emergence 

of the Imam. The most famous of these "Ten Kurra" is known. This task of 

Kurra has been to teach the Quran and to organize activities related to this 

classification. So much so that our history is filled with countless examples of 

this work. Therefore I, a chronological study of the works featured in every 

century in this area, and I also want to briefly features and imprint of this 

work. I saw periods of these studies has increased and decreased. 

Key Words: Sciences of the Qur'an, Kurra, Qur'an memorization, Qur'an's 

Teaching and Understanding 

 

GİRİŞ 

 

 

 امللخص:

 :على خامت األنبياء واملرسلني، وعلى آله وصحبه الغر امليامني وبعد احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم

فقد شكَّل نزول القرآن الكرمي انقالابً شاماًل يف حياة األمة، حيث انتقلوا من عهد البداوة إىل احلضارة، ومع توايل 

ىت أصبح شغلهم الشاغل، حنزول القرآن أصبح الناس يُقِبلون على قراءته بشغف؛ يتعلمونه وحيفظونه ويهتدون به، 

ورمبا قدَّر أحدهم الوقت الالزم إلجناز بعض األعمال بعدد من اآلايت، كما روى أنس أن زيد بن اثبت رضي هللا 

هللا عليه وسلم فخرجنا إىل املسجد فأقيمت الصالة، قلت كم كان بينهما؟  ران مع رسول هللا صلىتسح   عنه قال:

   يةقال: قدر ما يقرأ الرجل مخسني آ

 .ومما يدل على كثرة عدد القراء بني الصحابة استشهاد سبعني صحابياً يف حادثة بئر معونة يقال هلم: القراء

ومع مرور الزمن ظهر علم القراءات؛ واشتهر يف كل مصر عدد من أئمة القراءة، وكان أشهرهم القراء العشرة، ومنهم 

ابلتسلسل  التاريخ والرتاجم بذكرهم، لذا أحببت أن أعرِ ف من وجَّه جهده يف التعليم والتصنيف، حيث تزخر كتب

التارخيي لظهور بعض املصطلحات والضوابط املفيدة، وَمن ِمن العلماء كان ابرزاً يف كل عصر؟ وما مميزات تصنيفاهتم 

 يف كل مرحلة زمانية؟ 
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يف  لبحث بـ" مميزات التصنيفوذلك إلبراز مراحل االزدهار واالستقرار من مراحل النهضة بعد الركود، ومسيت ا

 القراءات القرآنية عرب التاريخ" وجعلته على الشكل التايل:

  .املقدمة: وتشتمل على بيان علم القراءات وأمهية التصنيف فيه

 .متهيد: عناية النيب صلى هللا عليه وسلم ابلقرآن الكرمي، واللبنات األوىل لعلم القراءة يف عصر اخلالفة

 هـ[. 300هـ إىل  84لتصنيف يف مرحلة التأسيس والتأصيل لعلم القراءات: ]من املبحث األول: ا

 هـ[. 833هـ إىل 300املبحث الثاين: التصنيف يف مرحلة االنتشار واالزدهار: ]من 

 هـ[. 1300هـ إىل  833املبحث الثالث: التصنيف يف مرحلة االنبعاث بعد االستقرار: ] من

 هـ[. 1433هـ وإىل  1300لة النهضة: ]من املبحث الرابع: التصنيف يف مرح

 .مث اخلامتة وتشمل أهم نتائج البحث والتوصيات.وهللا أسأل التوفيق والسداد

 القرآنية عرب التاريخ القراءات يف مميزات التصنيف
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 سلم و احلمد هلل احلفيظ الذي هيأ لذكره أسباب احلفظ، وجعل سنة نبيه صلى هللا عليه 

 ولو عين لِ غواب: )ألمته وقال اهلداية منهج ربه عن بلَّغ الذي ومصطفاه نبيه على والسالم والصالة
 :بعد أما ية،اهلداو  فتعقب احلق إبحسان تبعهم ومن والدراية، الفهم ذوي وأصحابه آله وعلى 1(آية
 لذلك علوم،امل بشرف العلم شرف إذ العلوم، أشرف من هي الكرمي ابلقرآن املتعلقة العلوم كل  فإن

 يفسره، فهذا اختصاصاهتم، تنوعت وقد العزيز، هللا كتاب  خدمة على وحديثاً  قدمياً  العلماء هتافت
 معانيه يف غاصوا كلماو  حميطه، يف يُبحر وكل فيه، البيان أنواع يبنيِ   وذلك يقرئه، وذاك يُعربه، وهذا

 عجائبه، قضيتن ال كتاب  ألنه سواحله، على يزالون ال أهنم يدركون ودقائقه كنوزه  استخراج وحاولوا
 العلماء. منه يشبع وال

 أمهية البحث:
                                                           

 .3226رواه البخاري يف كتاب أحاديث األنبياء، ابب ما ذكر عن بين إسرائيل، رقم:  - 1
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 مر على القراءات علم مسرية وهي الكرمي القرآن حفظ أدوات أهم يربز أنه البحث، هذا أمهية أتيت
 املفيدة، بطوالضوا املصطلحات بعض ظهوراترخيي ل بتسلسل ويعرِ ف ،واملراحل والعصور األزمان
 .وغريها يةاألورب املكتبات رهينة زالت ال اليت الفن هذا كتب  من كثري  إلخراج الباحثني وحيث

  هدف الدراسة:
 بذل قدو  الكرمي، ابلقرآن تعلقاً  العلوم أشد من القراءات علم وكان وصفت، ما على األمر كان  ملا

 مصنفاهتم زاتممي ألعرف جهودهم، على وأطلع آاثرهم، أتتبع أن أحببت عظيماً، جهداً  فيه أسالفنا
 استقصاء هلذه اهجهود من غري ركاهبم، يف والسري هبم، التشبه متمنياً  مراحلها، عرب القرآنية القراءات يف

 عدد على لضوءا ألقي أن أحببت لذا وإمنا أذكر أبرز املصنفني الذين تركوا أثراً واضحاً يف هذا العلم،
 التاريخ. عرب ابلتصنيف منهم متيز ممن القراء من

  خطة البحث:
 التصنيف مراحل عأتتب زمنياً، تقسيماً  البحث أقسم أن رأيت متنوعة، مبصادر واالستئناس التأمل بعد
 راحلم من واالستقرار االزدهار مراحل مميزات إلبراز وذلك موجز، وبشكل تدرجيياً  العلم هذا يف

 وجعلته"  التاريخعرب القرآنية القراءاتيف  التصنيفمميزات " بـ البحث ومسيتعثار،  بعد النهضة
 :التايل الشكل على

  .فيه التصنيف وأمهية القراءات علم بيان على وتشتمل: املقدمة
 ة.: عناية النيب صلى هللا عليه وسلم ابلقرآن الكرمي، واللبنات األوىل لعلم القراءة يف عصر اخلالفمتهيد

 .[هـ 300 إىل هـ 84 من: ]القراءات لعلم والتأصيل التأسيس مرحلة يف التصنيف :األول املبحث
 [.هـ 833 إىل هـ300 من: ]واالزدهار االنتشار مرحلة يف التصنيف :الثاين املبحث
 [.هـ 1300 إىل هـ 833من: ] االستقرار بعد االنبعاث مرحلة يف التصنيف :الثالث املبحث
 ( هـ 1433 وإىل هـ 1300 من: )النهضة مرحلة يف التصنيف :الرابع املبحث

 .والتوصيات البحث نتائج أهم وتشمل اخلامتة مث
 مقدمة:

 :لغة التصنيف
: الشيء فوصن بعض، من بعضها األشياء متييز(: "صنف) مادة العرب، لسان يف منظور ابن يقول

 ". أصنافاً  جعله الشيء وتصنيف بعض، من بعضه ميز
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 بعض، من ابعضه زومي   صنوفاً  جعلها: األشياء صنف:  ")صنف( البالغة أساس يف الزخمشري وقال
 ".والثمر األلوان خمتلف: مصنف وشجر الكتب، تصنيف ومنه

 :اصطالحاً  التصنيف
 املشار اللغوية اللةالد عن العامة داللتها يف التصنيف ملصطلح االصطالحية املفاهيم ختتلف تكاد ال

 .موعاتجم أو أقسام يف العلوم أو األشياء ترتيب يفيد كونه  عن خيرج ال ألنه ،سابقاً  إليها
 جمموعات يف والعلوم واألفكار، األشياء، تنظيم إىل تسعى منهجية عملية كل  على يطلق إذن فهو
 .أتليفها يأ الكتب تصنيف أخذ املعىن هذا ومن عامة، وقواعد مبادئ وحبسب تشاهبها درجات وفق

 علم": زرياهج ابن عرفه كما  القراءات فهوعلم أما ، لغة مصدر )قرأ(وهي يف ال ،قراءةوالقراءات مجع 
، أي هو علم اثبت بعزو الناقلة عن النيب صلى 2الناقلة" بعزو واختالفها القرآن كلمات  أداء بكيفية

هللا عليه وسلم، ال مصدر له سوى النقل، وعرفها بعضهم أبهنا: " النطق أبلفاظ القرآن كما نطقها 
 .3أمامه فأقرَّها"النيب، أو كما نُِطقت 

أما أبو حيان األندلسي فرأى أهنا: " الوجوه املختلفة اليت مسح النيب عليه الصالة والسالم بقراءة نص 
 .4املصحف هبا قصداً للتيسري، واليت جاءت وفقاً للهجة من اللهجات العربية"

 وجيهوت الصحيحة، القراءة شروط كتحديد  القراءات؛ علم يف مميزة معامل ظهرت الزمن مرور ومع
 أوجه بعض يف والطعن القراءات، بني والرتجيح واالختيار، الشاذة، القراءة مصطلح وظهور القراءات،

 .اً ومجع إفراداً  القراءات يف التأليف وبدء املشهورين، القراء إىل القراءات ونسبة القراءة،
 لثالثا واآلحاد السبع، املتواتر وجعلوا وشاذة، وآحاد، متواترة، :القراءات" أن العلماء بعض ذكرو 

: وقيل، رةمتوات العشر: وقيل، شاذ فهو بقي وما الصحابة، قراءات من يكون ما مث لعشرها، املتممة
 .5"غريها أو العشر، أو السبع، القراءات من القراءة كانت  سواء الضوابط ذلك يف املعتمد

 :الصحيحة القراءة ضوابط يف عندهم القياسو 
 الوجوه. من بوجه للعربية القراءة موافقة -1
 . احتماالً  ولو العثمانية املصاحف أحد القراءة توافق وأن -2

                                                           

 .3منجد املقرئني ومرشد الطالبني، حممد ابن اهجزري، حتقيق: علي بن حممد العمران، )د. ت(:  -  2
 .63م: 1979هـ  1399القراءات القرآنية اتريخ وتعريف، عبد اهلادي الفضلي، جدة، مكتبة دار اجملمع العلمي  -  3
 .1/35النشر يف القراءات العشر، لإلمام ابن اهجزري، حتقيق: علي حممد الضباع، دار الكتب العلمية بريوت)د.ت(:  -  4
 .166م: 1995مباحث يف علوم القرآن، مناع القطان، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة السابعة  -  5
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 .اإلسناد صحيحة ذلك مع القراءة تكون أن -3
 أحد قتوواف بوجه، ولو العربية وافقت قراءة كل: "فقال اهجزري ابن اإلمام اذكرهوهذه الضوابط 

 حيل وال هاد  ر  جيوز ال اليت الصحيحة القراءة فهي سندها، وصحَّ  احتمااًل، ولو العثمانية املصاحف
 .6" قبوهلا الناس على ووجب القرآن هبا نزل اليت السبعة األحرف من هي بل إنكارها،
 :ستة القراءات أنواع العلماء بعضوجعل 
 .منتهاه إىل مثلهم عن الكذب على تواطؤهم ميكن ال مجع نقله ما وهو: املتواتر: األول
 القراء عند اشتهرو  والرسم، العربية ووافق املتواتر، درجة يبلغ ومل سنده صح   ما وهو: املشهور: الثاين

 الشذوذ. من وال الغلط، من يعدوه فلم
 .ملذكورا االشتهار يشتهر مل أو العربية، أو الرسم، وخالفت سنده، صح   ما وهو: اآلحاد: الثالث
 .سنده يصح   مل ما وهو: الشاذ: الرابع

 .له أصل ال ما وهو: املوضوع: اخلامس
 ُجَناح   َعَلْيُكمْ  لَْيسَ ﴿ عباس ابن كقراءة  -التفسري وجه على القراءات يف زيد ما وهو: املدرج: السادس

تَـُغواْ  َأن  مدرج تفسري[« 198:البقرة] ﴾َعَرفَات   مِ نْ  أََفْضُتم فَِإَذا﴿ احلج مواسم يف﴾ رَّبِ ُكمْ  مِ ن َفْضالً  تـَبـْ
 .7هبا يقرأ ال األخرية األربعة واألنواع

  أمهية علم القراءات:
 وتوسعة, سلمو  عليه هللا صلى حممد ألمة تعاىل هللا من رخصة ،السبعة األحرف على القرآن نزول كان

 أدائه ريقةط ويف, ألفاظه يف  وجوه ذو فهو, العظيم  القرآن هذا إعجاز جوانب يف وزايدة, عليهم
 اْلُقْرآنَ  ِإنَّ ) :وسلم عليه هللا صلى النيب قال البخاري صحيح ويف، معانيه ويف, ودراية رواية وقراءاته

َعةِ  َعَلى أُْنزِلَ  ، َسبـْ  . 8(تـََيسَّرَ  َما ِمْنهُ  فَاقْـَرُءوا َأْحُرف 
فعلم القراءات علم جليل، من أشرف العلوم قدراً، وأرفعها ذكراً، التصاله ابلكتاب العزيز، وأتيت أمهية 
التأليف فيه، أنه أهم أدوات حفظ القرآن الكرمي ونقله وتعليمه لألجيال الالحقة على مر األزمان 

ند متصل إىل لناقلها بسوالعصور، وذلك ألنه يعىن بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفاهتا، وعزوها 

                                                           

 .1/9النشر يف القراءات العشر : -  6
 .170-169مباحث يف علوم القرآن، مناع القطان:  - 7
: رقم:  - 8  .2252أخرجه البخاري يف ِكَتاب اخلُُْصوَماِت، اَبب َكاَلِم اخلُُْصوِم بـَْعِضِهْم يف بـَْعض 
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النيب صلى هللا عليه وسلم، بل علم القراءات هو السور األو ل الذي حيمي القرآن الكرمي من أن يتسر ب 
 إليه أي حتريف أو تصحيف.

وهو "من العلوم اليت تشرتط يف املفسر، الذي يتعرض لتفسري كتاب هللا، وهو أيضاً من العلوم املساعدة 
حكماً  -هجمع بينهماإن مل ميكن ا- املختلفتني مبنزلة آيتني، تعترب كل منهما للفقيه، ألن القراءتني

 مستقاًل، فللفقيه اجملتهد أن يلتزم إحدى القراءتني دليالً لرأيه.
كما أنه من العلوم املكملة لألديب، سواء كان لغوايً، أم حنوايً، أم شاعراً، أم كاتباً، ألن القراءات هي 

 حو، وهي أيضاً مرجع هام موثوق به للهجات العربية القدمية.احلجة يف اللغة والن
 -عنهم رضي هللا-، يدلنا على ذلك اهتمام السلف تعد الو وأن أمهية هذا العلم اهجليل ال حتصى

حبفظه وتدوينه، وبذل أنفسهم يف إتقانه حىت أهنم مل يهملوا منه حركة وال سكوانً، وال حذفاً وال إثبااتً، 
 .9ك وال وهم، تلقوه جياًل عن جيل، عن النيب صلى هللا عليه وسلم"ومل يداخلهم ش

وجتدر اإلشارة إىل أن عديد كتب أعالم القراء ال زالت حباجة إىل التحقيق، بتضافر جهود الباحثني 
الفردية واهجماعية، وذلك إلخراج كثري من كتب هذا الفن اليت ال زالت رهينة املكتبات األوربية وغريها، 

مما ُحقق مل خيرج على الوجه األكمل، لعدم وجود منهج واضح يف هذا الصدد يستعني به وكثري 
احملققون، لذا تباينت املناهج تباينًا كبرياً، ما بني موجز خمتصر، ومسهب مطنب، وبينهما حمققون 

 أحسنوا يف جوانب، وقصروا يف جوانب أخرى.
 : متهيد

كان هو وسلم صحابته حبفظ القرآن الكرمي عن ظهر قلب، و أمر النيب صلى هللا عليه  الوحي عصريف 
صلى هللا عليه وسلم أشد  تلهفاً على حفظ القرآن، وهلذا كان إذا نزل عليه الوحي بشيء من القرآن 

جل حل خل مل هل جم  لك لك ُّٱ :ك به لسانه استعجااًل يف حفظه فنهاه هللا تعاىل عن ذلك يف قولهحير  

 ١٩ - ١٦القيامة:  َّ جي حي خي  لكمه  لكحم خم  مم جن حن خن من هن 
قال ابن حجر رمحه هللا: "وكان من أصل الدين أن املبادرة إىل أفعال اخلري مطلوبة، فنبه أنه قد يعرتض  

على هذا املطلوب ما هو أجل منه وهو اإلصغاء إىل الوحي وتفهم ما يرد منه، والتشاغل ابحلفظ قد 

                                                           

 .2هـ: 1414أحباث يف القراءات، السامل بن حممد حممود أمحد اهجكين الشنقيطي، مطابع الرشيد، املدينة املنورة،  - 9
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د عليه مضمون على ربه وليصغ إىل ما ير يصد عن ذلك فأمر أن ال يبادر إىل التحفظ ألن حتفيظه 
 .10إىل أن ينقضي فيتبع ما اشتمل عليه"

وهنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن كتابة شيء عنه غري القرآن الكرمي، فعن أيب سعيد اخلدري رضي 
َر اْلُقْرآِن يْـ اَل َتْكتـُُبوا َعينِ  َوَمْن َكَتَب َعينِ  غَ هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )

ثُوا َعينِ  َواَل َحرَجَ  فـَْلَيْمُحهُ   .11...(َوَحدِ 
قال ابن كثري رمحه هللا يف معىن هذا احلديث: " أي لئال خيتلط ابلقرآن، وليس معناه أن ال حيفظوا 

 .12السنة ويرووها، وهللا أعلم"
رقيقة، وهو احلجارة الوكانوا يكتبون القرآن على "ما تيسر من العسب وهو جريد النخل، وال لخاف 

والرقاع من جلد أو ورق، واألدمي وهو اهجلد، وعظام األكتاف واألضالع مث يوضع املكتوب يف بيت 
 . 13رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"

وكان النيب صلى هللا عليه وسلم يوجه الكتَّاب بكتابة كل آية يف موضعها، قال ابن حجر رمحه هللا: 
ن ع  ن الثالثة وصححه ابن حبان واحلاكم من حديث عبد هللا بن عباس"وروى أمحد وأصحاب السن

عثمان بن عفان قال: " كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مما أييت عليه الزمان يرتل عليه السور 
يف السُّورَِة  اَضُعوا َهذ ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: )

 .14("ْذَكُر ِفيَها َكَذاالَّيِت يُ 
لك، وقد ورد عدد  ع أتباعه على ذوملا كان النيب صلى هللا عليه وسلم مهتماً بتالوة القرآن وحفظه شج  

نَُّه أَيْيت يـَْوم اقْـرَأُوا اْلُقْرآَن فَإِ كبري من األحاديث الدالة على ذلك، منها قوله صلى هللا عليه وسلم: )
َرتِ ْل َكَما  يـَُقاُل ِلَصاِحِب اْلُقْرآِن اقْـرَْأ َواْرَتِق وَ وقوله صلى هللا عليه وسلم: ) 15(ابِهِ اْلِقَياَمِة َشِفيعًا أَلْصحَ 

نـَْيا فَِإنَّ َمْنزَِلَتَك ِعْنَد آِخِر آيَة  تـَْقَرأُ هِبَا ْلُقْرآِن اْلَماِهُر ابِ وقوله صلى هللا عليه وسلم: ) 16(ُكْنَت تـَُرتِ لُ يف الدُّ
وقوله صلى هللا  17( َوالَِّذي يـَْقَرأُ اْلُقْرآَن َويـَتَـتَـْعَتُع ِفيِه َوُهَو َعَلْيِه َشاقٌّ َلُه َأْجرَانِ  اْلِكرَاِم اْلبَـَررَةِ َمَع السََّفرَِة 

                                                           

 .8/548م: 1986هـ / 1407فتح الباري شرح صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر العسقالين، دار الراين للرتاث،  - 10
 .450، والدارمي يف املقدمة برقم: 3004رواه مسلم يف كتاب الزهد والرقائق، ابب التثبت يف احلديث وحكم كتابة العلم برقم:  - 11
 .30هـ :1416ن كثري القرشي، مكتبة ابن تيمية، الطبعة األوىل فضائل القرآن، إمساعيل بن عمر ب -  12
 .1/240مناهل العرفان يف علوم القرآن، حممد بن عبد العظيم الزرقاين، طبع دار إحياء الرتاث العريب، بريوت:  -  13
 .8/639فتح الباري البن حجر: -  14
 (.804القرآن وسورة البقرة، رقم ) رواه مسلم يف كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب فضل قراءة -  15
 (.2914رواه الرتمذي يف كتاب فضائل القرآن، ابب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ماله من األجر، رقم ) -  16
 (.798رواه مسلم يف كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب فضل املاهر يف القرآن والذي يتتعتع فيه، رقم ) -  17



| Tarih Boyunca Kur'an Okumaları Üzerine Yazılmış Olan Eserlerin Kategori 
Özellikleri ve Tasnifi |  

 

           ERUIFD  2014/2 
 

109 

ف  ، َوَلِكْن امل َحرْ  َمْن قـََرأَ َحْرفًا ِمْن ِكَتاِب اَّللَِّ فـََلُه َحَسَنة  َواحلََْسَنةُ ِبَعْشِر أَْمثَاهِلَا ، اَل أَُقولُ عليه وسلم: )
 .18(َوِميم  َحْرف   أَِلف  َحْرف  ، َواَلم  َحْرف  ،

وتويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والقرآن مكتوب كله يف صحف ابلشكل املشار إليه، وكان 
ضافة إال أن الكتابة كانت لتوثيق احملفوظ يف الصدور إ ؛الشيء املعتمد عليه هو احلفظ يف الصدور

 من القرآن، كل هذا يدل على مدى عناية النيب صلى هللا عليه وسلم ابلقرآن الكرمي. ملعرفة املنسوخ 
تداء، يُقِبلون ابلقرآن الكرمي حفظاً وتدبراً وتعلُّماً وتعليماً واقبعده وكذلك اهتم الصحابة رضي هللا عنهم 

كون أمريهم يعلى قراءته بشغف؛ يتعلمونه وحيفظونه ويهتدون به، حىت أصبح شغلهم الشاغل، وقد 
أصغرهم سناً ألنه أحفظهم لكتاب هللا تعاىل، كما وىل  النيب صلى هللا عليه وسلم عثمان بن أيب العاص 

، ورمبا قدَّر أحدهم الوقت الالزم إلجناز 19أحرصهم على تعلم القرآنإمرة قومه وكان أصغرهم سناً ألنه 
 اَثِبت   ْبنَ  َوَزْيدَ  َسلَّمَ وَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى اَّللَِّ  َنيبَّ  أَنَّ بعض األعمال بعدد من اآلايت، كما روى أنس 

  اَّللَِّ  َرُسولُ  قَامَ  َسُحورمِِهَا، ِمنْ  فـََرَغا فـََلمَّا َتَسحَّرَا،
 يف  َوُدُخوهلَِِما َسُحورمِِهَا، ِمنْ  اِغِهَمافـَرَ  بـَنْيَ  َكانَ   َكمْ :  أِلََنس   فـَُقْلَنا الصَّاَلِة، ِإىَل  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى

هدوا إىل وضع اللبنات األوىل لعلم  مث بعد ذلك، 20 آيَةً  مَخِْسنيَ  الرَُّجلُ  يـَْقَرأُ  َما َقْدرَ : قَالَ  ؟ الصَّاَلةِ 
 القراءة.

 هـ [. 84هـ إىل  10اللبنات األوىل للتلقي واإللقاء: ]من 
ته مقام أكانت مرحلة اخلالفة الراشدة هي البداية األوىل لعلم القراءة، فلهذا العهد حظوة فريدة بو    

اخلريية ومتام الفضل، حيث اشتمل على الرواية والرعاية والدراية، مع اإلميان والعلم والعمل واألخالق، 
نية، وفق ت معامل التالوة القرآويف هذا العهد أتصلت أصول التلقي واإللقاء واألخذ واألداء، واستبان

 ٦نمل: ال َّنت ىت  لك لكنب ىب يب رت   ٱُّٱ ه به يف قوله تعاىل:سنن التلقي النبوي األول املنوَّ 

                                                           

 (.2853اب َفَضاِئِل اْلُقْرآِن، اَبب َما َجاَء ِفيَمْن قـَرَأَ َحْرفًا ِمَن اْلُقْرآِن ... ) الرتمذي يف ِكتَ  -  18
 .2/519م:1994هـ 1415السرية النبوية الصحيحة، الدكتور أكرم ضياء العمري، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، الطبعة السادسة -  19
 .13204رواه أمحد يف املسند: برقم:  -  20
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فكان منهج املدارسة النبوي القائم على أسلوب العرض والسماع يف حتصيل هذا العلم وتوصيله، أقوم 
عندهم شعارًا ذائعًا " أن تقرؤوا كما مناهج األخذ وأضبط طرائق التعلم لديهم، وكان شرط األخذ 

 .22وأن " القراءة سنة متبعة" 21علمتم"
"أقبلت بعض النساء على حفظ القرآن وحتفيظه، كأم الدرداء  ومل تكن املرأة مبنأى عن ذلك فقد

 .23الصغرى اليت تلقت القرآن عن زوجها، وعل مته كثرياً من التابعني"
 َأنْ  َسرَّهُ  َمنْ  و" 24"َكْعب    ْبنُ  ُأيَبٌّ  َوأَقْـَرُؤُهمْ  اإلنزال، فكان " وبلغت قراءة أكابرهم أن كانت تقع وفق

العبارات النبوية يف حقهم أومسة  هذه فكانت 25"َمْسُعود   اْبنِ  ِقرَاَءةِ  َعَلى فـَْليَـْقَرْأهُ  أُْنزِلَ  َكَما  اْلُقْرَآنَ  يـَْقرَأَ 
رائية ، وهكذا رمست الوجوه القشريفة إهنا إجازة علمية نبويةغالية وشارات عالية، وميكن القول: 

 سبيلها يف التحمل، واستبانت معاملها يف الرواية.
بعض  مون القرآن الكرمي، وملا حصل بنيألمصار وخروجهم للجهاد؛ كانوا يعلومع تفرق الصحابة يف ا
ختالف الوزيعه على األمصار حسماً لتذلك إىل املسارعة بنسخ املصحف و  املتعلمني اختالف أدى
ل مع كل أرسحيث فة عثمان بن عفان رضي هللا عنه، ك يف عهد خاللوقطعًا لدابر الفتنة، وذ

 مصحف قارائً ليضبط األمر، فأقبل الناس على االلتزام ابلقراءة الصحيحة الثابتة.
ومما يدل على كثرة عدد القراء بني الصحابة استشهاد سبعني صحابياً يف مأساة بئر معونة يقال هلم: 

، ورغم أن كل الصحابة كانوا يتعلمون القرآن ويعلِ مونه؛ إال أن عدداً منهم اشتهر يف هذا اهجانب  القراء
كاخللفاء األربعة، وأيب بن كعب، وعبد هللا بن مسعود، وزيد بن اثبت، وأبو موسى األشعري، وأبو 

 وغريهم رضي هللا عنهم أمجعني. 26الدرداء

                                                           

، وأصل احلديث رواه أمحد يف 52السبعة يف القراءات، ابن جماهد، حتقيق: شوقي ضيف، دار املعارف، القاهرة الطبعة الثانية )د.ت(:  -  21
، وذكر احملقق احملدِ ث حممود أمحد 1/24، وأخرجه الطربي يف مقدمة تفسريه؛ جامع البيان عن أتويل آي القرآن: 6815املسند برقم: 

 سناده صحيح.شاكر أن إ
، وأصل العبارة وردت عن عمر بن اخلطاب وزيد بن اثبت رضي هللا عنهما بلفظ: "القراءة سنة متبعة 49السبعة يف القراءات، ابن جماهد:  -  22

 .1/17أيخذها اآلخر عن األول".اهـ النشر يف القراءات العشر، البن اهجزري: 
هـ.  80ة، زوج أيب الدرداء صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، املتوفاة بعد سنة أم الدرداء الصغرى: هجيمة بنت حيي الوصابي -  23

)انظر: القراءات وكبار القراء يف دمشق من القرن األول اهلجري حىت العصر احلاضر، الدكتور حممد مطيع احلافظ، دار الفكر، دمشق، 
 .100م: 2003هـ 1424الطبعة األوىل 

َعَوات، أبواُب اْلَمَناِقِب، اَبب َمَناِقِب ُمَعاِذ ْبِن َجَبل  ، َوزَْيِد ْبِن اثبت، رقم: )رواه الرتمذي يف ِكتَ  -  24  (.3752اب الدَّ
 (.8336رواه الطرياين يف املعجم الكبري، برقم: ) -  25
ن اخلطاب ، ن الصحابة وهم : عمر بوتنتهي أسانيد القراء العشرة إليهم، قال ابن عاشور: " وتنتهي أسانيد القراءات العشر إىل مثانية م -  26

وعثمان بن عفان ، وعلي بن أيب طالب ، وعبد هللا بن مسعود ، وأيب بن كعب ، وأبو الدرداء ، وزيد بن اثبت ، وأبو موسى األشعري 
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 ينةمدرسة املدأسفرت ذلك عن قيام مدارس قرائية، مثل وقد كثر األخذ عن هذا الرعيل األول، و  
وهي املركز األول لتعليم القراءات وقد تصدى لتعليم القرآن فيها: أيب بن كعب وعثمان بن عفان 
وعلي بن أيب طالب وعبدهللا بن مسعود وزيد بن اثبت وأبو موسى األشعري وأبو الدرداء مث تفرق 

عثمان  وقارئها عبد هللا بن السائب الذي أرسله ومدرسة مكةمصار، بعض هؤالء املذكورين يف بقية األ
وإمامها أبو الدرداء الذي توىل التدريس  ومدرسة الشاممع نسخة املصحف الذي أرسله إىل مكة، 

وعلى رأسها أبو موسى األشعري الذي توىل إمارهتا زمن عمر بن  ومدرسة البصرةيف جامع دمشق، 
 .27مجيعاً  بن مسعود رضي هللا عنهماورائد هذه املدرسة عبد هللا  سة الكوفةومدر اخلطاب فأقرأ أهلها، 

واشتهر يف كل مصر عدد من أئمة القراءة، وكان أشهرهم القراء العشرة، ومنهم من وجَّه جهده يف 
 التعليم والتأليف، حيث تزخر كتب التاريخ والرتاجم بذكرهم.

التأليف  لتأليف والتصنيف؛ إللقاء الضوء على مراحلويف حبثي هذا سأشري إىل عدد منهم ممن متيز اب
 عرب القرون. ومميزاهتا ،القرآنية القراءات يف

 300هـ إىل  84التأسيس والتأصيل لعلم القراءات: ]من  مرحلة يف التصنيفاملبحث األول: 
 هـ[

لة، ال يُعرف جمهو إن املدوانت األوىل للقراءات القرآنية على قلتها وندرهتا يف القرن اهلجري األول 
حبقها شيء يذكر ابستثناء كتاب )القراءات( الصادر عن مشروع املصاحف الثاين الذي انعقد مبدينة 

هـ( وذلك كله مببادرة من 110هـ( وقد رأس هجانه اإلمام احلسن البصري )ت  85=84واسط بني )
ليفة األموي عبد امللك هـ( وايل العراقنْي، وبدعم ومباركة من اخل 95احلجاج بن يوسف الثقفي)ت 

 .28هـ( 86بن مروان )ت 

                                                           

تونسية للنشر ل، فبعضها ينتهي إىل مجيع الثمانية وبعضها إىل بعضهم" )تفسري التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن عاشور، الدار ا
 (.1/61م، املقدمة السادسة يف القراءات:1984

م: 2007، 2، العدد34القراءات القرآنية يف القرن اهلجري األول، حبث حملمود أمحد األطرش، جملة دراسات، علوم الشريعة والقانون، اجمللد  - 27
314-315. 

التصانيف، د. عمر يوسف عبد الغين محدان، حبث منشور يف جملة البحوث مشول التعاريف ملا أورده الداين يف جامع البيان من نقول  - 28
 .208والدراسات القرآنية، العدد الثامن، السنة الرابعة:
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، إال أن بعض 30أول من ألف يف القراءاتهـ( هو  912أن حيىي بن يعمر )ت  29بعضهم ويزعم
( من وضع هجنة مشروع املصاحف الثاين يف العصر األموي ومن القراءاتيؤكد أن كتاب ) 31احملققني

وصاحب املبادرة احلجاج بن يوسف  ،البصرياحلسن نتاجهم، حيث كان رئيس اللجنة اإلمام 
الثقفي، فالكتاب عمل مجاعي وليس عمالً فردايً، وال تصح نسبته إىل حيىي بن يعمر، والدليل ما ذكره 

هو و  –هـ( حني حتدث عن شكل املصحف ونقطه وجترُّد احلجاج لذلك: "أمر  546ابن عطية )ت 
يه ما ف إثر ذلك بواسط كتاب يف القراءات، مجُِع فاحلسن وحيىي بن يعمر بذلك، وأُل ِ  –وايل العراق 

ُرِوي من اختالف الناس فيما وافق اخلط، ومشى الناس على ذلك زماانً طويالً إىل أن ألَّف ابن جماهد  
 .32كتابه يف القراءات"

ة ءويف عقود القرن الثاين اهلجري لوحظ ازدايد يف تدوين القراءات القرآنية، فرغم االعتماد على القرا
والرواية الشفهية يف تلقي القرآن الكرمي وتلقينه من جيل إىل آخر؛ فقد "ظهرت العناية بتدوينها 
واالهتمام برواايهتا وضبط طرقها، حيث دوَّن عدد من أهل الفن قراءاهتم، وفسحوا اجملال أمام تالمذهتم 

 .33دوينها"ت ونشأة تبتدوينها، فتألفت بذلك جمموعة أولية من الكتب والنسخ يف اتريخ القراءا
هـ( من طريق حيىي  193هـ( برواية أيب بكر بن عيَّاش )ت  127من ذلك تدوين قراءة عاصم )ت 

هـ( وهو مدوهنا: " قال حيىي: سـألت أاب بكر عن هذه احلروف؛ فحدثين هبا كلها  203بن آدم )ت 
ه سواء، مث قال يل أبو  ما حدثين بوقرأها عليَّ حرفاً حرفاً، فنقطُتها وقيدهُتا وكتبُت معانيها على معىن

 .34بكر: أقرأنيها عاصم كما حدثتك حرفاً حرفاً"

                                                           

هـ  1411مثل فؤاد سيزكني يف اتريخ الرتاث العريب، نقله للعربية: د. حممود فهمي حجازي، طبعة جامعة اإلمام حممد بن سعود  - 29
، وشعبان حممد إمساعيل يف حتقيق كتاب: إحتاف 27دي الفضلي يف كتابه: القراءات القرآنية اتريخ وتعريف:، وعبد اهلا22:1م:1991

 ]مقدمة التحقيق[. 1/34فضالء البشر بقراءات القراء األربعة عشر ألمحد الدمياطي:
)القراءات( هو احلجاج بن يوسف الثقفي  ]ابألملانية[: أن صاحب كتاب 1/34يزعم املستشرق: ر.زهلامي يف كتابه: خمطوطات عربية:  - 30

وليس حيىي بن يعمر.اهـ )مشروع املصاحف الثاين يف العصر األموي، د. عمر يوسف عبد الغين محدان، حبث منشور يف جملة البحوث 
 (90والدراسات القرآنية، العدد الرابع، السنة الثانية:

 .90-89يوسف عبد الغين محدان:مشروع املصاحف الثاين يف العصر األموي، د. عمر  - 31
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، عبد احلق بن أيب بكر الغرانطي املشهور اببن عطية، حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد، دار  - 32

 .1/67م:1993هـ 1413الكتب العلمية، بريوت الطبعة األوىل 
 .209سف عبد الغين محدان: مشول التعاريف ملا أورده الداين، د. عمر يو  - 33
هـ(، حتقيق: حممد صدوق اهجزائري، دار الكتب 444جامع البيان يف القراءات السبع املشهورة، أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين )ت  - 34

 .127م:2005العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 



| Tarih Boyunca Kur'an Okumaları Üzerine Yazılmış Olan Eserlerin Kategori 
Özellikleri ve Tasnifi |  

 

           ERUIFD  2014/2 
 

113 

وكثرياً ما ختلل ذلك مساءالت ومكاتبات بني ذوي الشأن زايدة توكيد يف التحقيق والتحرير، من ذلك  
من   َّ لك  لك ٱُّٱهـ( بشأن ضبط قراءة: 245هـ( هلشام بن عمار )ت  250كتابة احللواين )ت 

: عمران آل  َّ لك لك لك لك  لك لك لك لك لك لك لك لك لك ٱُّٱقوله تعاىل يف سورة آل عمران: 

أبغري ابء يف الكلمتني؛ أو بباء فيهما؛ كما هو احلال يف مصاحف أهل الشام، قال أبو عمرو  ،١٨٤
الداين: " قال يل فارس بن أمحد: قال يل عبد الباقي بن احلسن: شكَّ يف ذلك احللواين، فكتب إىل 

شام فيه، فأجابه أن الباء اثبتة يف احلرفني، وهذا هو الصحيح عندي عن هشام، ألنه قد أسند ذلك ه
من طريق اثبتة إىل ابن عامر، ورفع مرسومه من وجه مشهور إىل أيب الدرداء صاحب النيب صلى هللا 

 .35عليه وسلم"

 
 ومن أبرز وأوائل من صنف يف القراءات يف هذه املرحلة: 

ه( فله كتاب 141)ت  36بن رابح البكري اهجريري الكندي الكويف أابن بن تغلبأبو سعيد 
 إن كان طبع أو ما زال خمطوطاً. -حىت اآلن  -)القراءات( ولكن ال يعرف 

 هـ( صاحب التفسري املسمى "تفسري مقاتل".150)ت  ومقاتل بن سليمان
؛ إال أن  37لشاذة وألف فيهاهـ(؛ وهو أول من تتبع القراءات ا198)ت  وهارون بن موسى األعور
 كتابه يف القراءات مفقود.

هـ( له كتاب "املقصور واملمدود" وكتاب  202بن املغرية العدوي اليزيدي )ت  وحيىي بن املبارك
 "النقط والشكل". 

                                                           

 .469املصدر نفسه:  - 35
ين، والباقر، والصادق، وقد نص  بعض علماء الُسن ة على واثقته وصدقه، فمنهم الذهيب ُوصف أبن ه من غالة الشيعة، عاصر زين العابد - 36

الذي قال يف ترمجته: "أابن بن تغلب الكويف شيعي جلد، لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته"، مث نقل توثيق عد ة من فقهاء الُسن ة 
، االعتدال، حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، حتقيق: حممد رضوان عرقسوسيله كابن حنبل، وابن معني، وأبو حامت الرازي. ]انظر: ميزان 

 [.1/49م:2009هـ  1430دار الرسالة العاملية، الطبعة األوىل 
 –جهود األمة يف قراءات القرآن الكرمي، د.أمحد شكري، حبث مقدم إىل املؤمتر العاملي األول للباحثني يف القرآن الكرمي وعلومه، فاس  - 37

 .140م :2011هـ 1432رب املغ
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وله كتاب"القراءات" فيه مخس وعشرون قراءة ه (  224البغدادي ) ت  القاسم بن ساّلموأبو عبيد 
 .38ءات السبع، وهو أول إمام معترب ألَّف يف القراءاتإضافة إىل القرا

له كتاب  39هـ( 255)ت  السجستاينوأبو حامت سهل بن حممد بن عثمان بن يزيد اهجشمي 
"اختالف املصاحف" وكتاب )القراءات( علق عليه الفريوزاابدي قائاًل: " ألهل البصرة أربعة كتب 

كتاب أيب وكتاب سيبويه، وكتاب احليوان للجاحظ، و يفتخرون هبا على األرض: كتاب العني للخليل، 
 .41أحسبه أول من صنف يف القراءات"و" أما ابن اهجزري فقال: 40حامت يف القراءات"

صنف كتاب" اهجامع يف القراءات" وكتااًب يف العدد ويف  هـ(253)توحممد بن عيسى األصبهاين 
 .42الرسم

وذكر مكي بن أيب طالب يف ، 43القراءات اخلمسألف يف  هـ( 258)ت وأمحد بن جبري الكويف 
يعقوب  ؛اإلابنة: أن ابن جبري ألف كتااًب يف القراءات مساه "كتاب الثمانية" فزاد على القراء السبعة

 .44احلضرمي
هـ( صاحب قالون، ألف كتاابً يف القراءات مجع  282)ت  والقاضي إمساعيل بن إسحاق املالكي

 .45القراء السبعة فيه قراءة عشرين إماماً منهم
هـ( مجع كتاابً حافالً مساه: )اهجامع( فيه نيف وعشرون 310)ت  وأبو جعفر حممد بن جرير الطربي

 .46قراءة

                                                           

، واختيارات اإلمام أيب عبيد القاسم بن سال م ومنهجه يف القراءة، د. حممد موسى 1/34النشر يف القراءات العشر، لإلمام ابن اهجزري:  - 38
 ، وفيه النص على أن كتاب أيب عبيد مفقود.71م:1999هـ  1420نصر، دار احلامد، عمَّان، الطبعة األوىل 

كثرياً يف اتريخ وفاته إال أنين رجحت هذا التاريخ اعتماداً على ما ذكره ابن دريد أحد تالمذته. ]انظر: كتاب الفهرست للندمي، اخُتلف   - 39
 [.  64م:1971هـ  1391جتد د -حممد بن أيب يعقوب إسحاق املعروف ابلوراق، حتقيق: رضا

 .87م:1987وزاابدي، حتقيق: حممد املصري، مطبعة فيصل، الكويت البلغة يف تراجم أهل اللغة، جمد الدين حممد بن يوسف الفري  - 40
 .1/290م:2006غاية النهاية يف طبقات القراء، حممد بن حممد بن اهجزري الدمشقي، دار الكتب العلمية، بريوت الطبعة األوىل  - 41
هـ 1416قيق: د. طيار آليت قوالج، اسطنبول معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب، حت - 42

 .1/440م:1995
 .1/34النشر يف القراءات العشر، لإلمام ابن اهجزري:  - 43
هـ(، حتقيق: د.عبدالفتاح امساعيل شليب، دار هنضة مصر 437اإلابنة عن معاين القراءات، مكي بن أيب طالب محوش القيسي )ت  - 44

 . 90م:1977
 .1/34العشر، لإلمام ابن اهجزري: النشر يف القراءات  - 45
، وقال ايقوت احلموي الرومي يف كتابه: "معجم األدابء، إرشاد األريب إىل معرفة األديب"، حتقيق: د. إحسان 1/34املصدر نفسه:  - 46

 : " أن الطربي بىن كتابه على كتاب أيب عبيد".6/2455م:1993عباس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل 
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 ويعقوب الكسائي كما نسبت كتب يف القراءات لعدد من القراء أمثال: وأيب عمرو وابن عامر ومحزة و
 .47وأابن بن تغلب

د مل تلتزم بعدد حمدد من القراء، فبعضها يف قراءة أح نالحظ يف مصنفات وكتب هذه املرحلة أهنا
 األئمة، ومعظمها يف قراءات متعددة، يتجاوز بعضها عشرين قارائً.

وجاء يف ثنااي بعض الكتب املؤلفة يف العلوم األخرى تعرض لعلم القراءات، "كما فعل أبو عبيد 
م املؤلفة يف فضائل داود واآلجري يف كتبهالقاسم بن سالم وابن قتيبة والفراييب وابن الضريس وابن أيب 

القرآن وآدابه واترخيه، وكما فعل سفيان الثوري والفراء وابن قتيبة يف تفاسريهم أو يف كتب معاين 
القرآن، وكما فعل اإلمام أمحد والبخاري وغريمها يف كتب احلديث، وكما فعل سيبويه واملربد يف كتب 

 . 48النحو"
دد من العلماء ابلبحث يف شروط القراءة الصحيحة، ووردت منهم نصوص ويف هذه املرحلة اعتىن ع

ع شيء كما استقرت الحقًا م  متقاربة يف ذلك، ومعظم كالمهم يفيد االتفاق على الشروط الثالثة
 .49يسري من االختالف

هـ(  169من القراء الكبار، فهذا انفع بن عبد الرمحن )ت انتشار االختيارويالحظ يف هذه املرحلة 
وقال:" فنظرت إىل ما اجتمع عليه  50إمام أهل املدينة قد قال: " قرأت على سبعني من التابعني"

 .51اثنان منهم فأخذته وما شذَّ فيه واحد تركته، حىت ألَّفت هذه القراءة يف هذه احلروف"
أي أن كل قارئ  52القارئ من بني مروايته، جمتهداً يف اختياره" واالختيار هو: " احلرف الذي خيتاره

أيخذ األحرف القرآنية من عدد من الشيوخ قدر جهده، مث ال يقرئ بكل ما مسع، بل خيتار بعض 
مسموعاته فيقرئ به؛ ويرتك بعضاً آخر فال يقرئ به، وتسمية القراءة القرآنية ابسم القارئ ليس ألنه 

 رها وداوم عليها وعلَّمها.اخرتعها بل ألنه اختا

                                                           

 .2/348، و غاية النهاية البن اهجزري: 276 -38راجع كتاب الفهرست للندمي:  - 47
 .141جهود األمة يف قراءات القرآن الكرمي، د.أمحد شكري: - 48
 .122و 109د. عبد الهادي الفضلي: القراءات القرآنية اتريخ وتعريف،  - 49
 .72كتاب السبعة البن جماهد:  - 50
 .17للمكي: املصدر نفسه، واإلابنة  - 51
 .150د . عبد الهادي الفضلي: القراءات القرآنية اتريخ وتعريف،  - 52
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ال جيوز خمالفتها وإال أصبح األمر فوضى،  53وال بدَّ أن يكون الذي خيتار ذا أهلية، وتكون بشروط
لذلك ملا حصل من بعض القراء خمالفة لبعض الشروط؛ كان موقف عامة أهل القرآن االستنكار وعدم 

وذلك  54ختيار مبحضر القاضي أو احلاكماملوافقة على االختيار، بل حوكم بعض القراء على ذلك اال
 ألمهية األمر لتعلقه بكتاب هللا تعاىل. 

" فإذا قيل: اختيار محزة فإمنا ذلك يعين قراءته، لكن قراءة" تساوي كلمة" اختياروصارت كلمة " 
قراءات الصحابة مل تستخدم فيها كلمة " اختيار" فكان يقال: قراءة عبد هللا بن مسعود، وقراءة زيد 

 وهكذا.
وترجع بداية االختيار إىل عصر صغار الصحابة الذين قرؤوا على أكثر من صحايب، مث تطورت يف 
عهد التابعني ومن تبعهم، فامتزجت قراءة أيب بن كعب بقراءة عبد هللا بن مسعود، وبقراءة أيب موسى 

 األشعري وهكذا. 
ن اثبت كان يقرأ القرآن على قراءة زيد بوقد ذكر ابن اهجزري أن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما "  

 . 55إال مثانية عشر حرفاً أخذها من قراءة ابن مسعود"
وقراءة  56وكانت املدينة املنورة عاصمة الدولة اإلسالمية األوىل، وقراءة القرآن فيها تعرف بقراءة العامة

 ، ألنه كان معلم أهل املدينة.58، وقد تعرف بقراءة زيد بن اثبت57اهجماعة
إن حركة االختيار ضعفت وقل ت ومل تستمر بعد القرن الثالث؛ بل توقفت يف عصر ابن جماهد )ت  مث

 .60، وانتشر بداًل منها التوجه إىل احملافظة على اختيارات القراء ونقل قراءاهتم"59هـ( 324
                                                           

أن يكون قارائً ضابطاً عارفاً أبصول  -1ال بد من األهلية، فليس كل أحد يعمد إىل االختيار؛ بل ذوو األهلية فقط، وأهم شروط األهلية: - 53
أن تكون  – 3على وجهها الصحيح عن طريق الرواية والتحمل عن املتقدمني. أن يكون متلقياً للقراءة  – 2القراءة واختالف القراء. 

أن يكون عارفاً ابللغة بصرياً ابلعربية حىت يوجه اختياره. اهـ ملخصاً من "االختيار  – 4مروايته يف القراءة متعددة حىت خيتار من بينها. 
  –يس بن عبد الرمحن فالته، رسالة ماجستري قدمت يف جامعة أم القرى عند القراء .مفهومه. مراحله. وأثره يف القراءات"، أمني بن إدر 

 .39-38هـ: 1421كلية الدعوة وأصول الدين عام 
هـ( حبضور الوزير أيب علي ابن مقلة يف زمن اخلليفة العباسي الراضي  328من أشهر هذه احملاكمات؛ استتابة ابن شنبوذ، حممد بن أمحد )ت - 54

هـ، وذلك إلصراره على القراءة الشاذة مبا خيالف رسم املصحف، وحادثة حماكمة ابن مقسم، حممد بن احلسن 323ابهلل يف بغداد عام 
 (.1/221، ومعرفة القراء الكبار:2/123و  2/54هـ( الستجازته القراءة مبا مل يرد إذا وافق الرسم واللغة. )غاية النهاية:  354)ت

 .1/382ن اهجزري: غاية النهاية يف طبقات القراء، الب - 55
 .1/237م: 1972الربهان يف علوم القرآن، حممد بن عبد هللا الزركشي، الطبعة الثانية، القاهرة  -  56
 .147م: 1971نكت االنتصار لنقل القرآن، حممد بن الطيب الباقالين، منشأة املعارف، اإلسكندرية  -  57
 .69م: 1975الرمحن بن إمساعيل أبو شامة، بريوت  املرشد الوجيز يف علوم تتعلق ابلكتاب العزيز، عبد -  58
 . 125م: 2003هـ  1423حماضرات يف علوم القرآن، د. غامن قدوري احلمد، دار عمار، عمان، الطبعة األوىل  -  59
 .84 هـ:1427القراءات القرآنية حىت عهد ابن جماهد، عراك إمساعيل إبراهيم، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة بغداد  -  60
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 من مميزات هذه املرحلة:
مرحلة كانت ا  أهن ، إالوتعليمه وتعلمه حفظهكانت ابلغة يف   تعاىل هللا بكتابأن العناية  – 1

 مل يكن قد استقرَّ بعد.و ، لعلم القراءات التأسيس والتأصيل
 يفرياً يف هذه املرحلة انتشاراً كبالقرآنية  القراءاتانتشرت ، و األمصار يف القراءة مدارس ظهرت - 2

 .األقطار املتعددة
القراء  اختيار عدد منبعد تقر يف القراءات، ومل يكن قد اس واملصنفات بدأ ظهور املؤلفات - 3

 تنسب إليهم القراءة الصحيحة وتقصر عليهم.
 ظهور مفهوم االختيار يف القراءة.مت  – 4
إيراد القراءات أو احلديث عنها ضمن كتب مؤلفة يف فضائل القرآن وآدابه، ويف كتب التفسري،  - 5

 .61ودواوين احلديث، ويف كتب النحو واللغة
 

 هـ[. 833هـ إىل 300]من  يف مرحلة االنتشار واالزدهار: التصنيفاملبحث الثاين: 
مرحلة النضج  لة الثانية وهيننتقل إىل املرحبعد مرحلة التأسيس والتأصيل لكثري من أمور القراءات، 

تبدأ هذه و مكملة للمرحلة السابقة ومبنية عليها، هي و  وازدهر، التصنيفحيث انتشر  واالستقرار،
ية ظاهرة ، ملا ميثله هذا الكتاب من نقلة نوع"السبعة يف القراءات"املرحلة مع بداية تصنيف كتاب 

يف مسرية علم القراءات، حيث توجه التأليف حنو االستقرار بعد اختيار سبعة من أئمة القراء يف 
ن العلماء ذا االختيار عدد كبري ماألمصار اإلسالمية، واعتبار ما زاد عليهم من القراءة الشاذة، فالتزم هب

 وقبلوه وضنَّفوا مؤلفاهتم وفق ذلك.
 وُربَّ قائل يسأل: ملَ ُجعل القراء الذين اختريوا للقراءة سبعة؟ 

 قال العلماء: إمنا "ُجعلوا سبعة لعلتني:
إحدامها: أن عثمان رضي هللا عنه كتب سبعة مصاحف، ووجه هبا إىل األمصار، فجعل عدد القراء 

 لى عدد املصاحف.ع

                                                           

 .144جهود األمة يف قراءات القرآن الكرمي، د.أمحد شكري:  -  61
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الثانية: أنه جعل عددهم على عدد احلروف اليت نزل هبا القرآن وهي سبعة، على أنه لو جعل عددها 
 .62أكثر أو أقل مل مينع ذلك أن عدد الرواة املوثوق هبم أكثر من أن حيصى"

علم، يف لكان مثار جدل كبري بني أهل ا  ؛ألحرف القرآن السبعة السبعة علمًا أن موافقة عدد القراء
الوقت الذي أيَّده قسم منهم، ألن هذا الفعل يثري إشكااًل كبرياً وهو إيهام بعض الناس أبن القراءات 
 السبع هي األحرف السبعة، وأضافوا إيهاماً آخر وهو احنصار الصحيح من القراءات يف هؤالء السبعة

دد من ابن جماهد حافزاً لع ، مع وجود قراءات أخرى صحيحة ومتواترة، وكان هذا االعرتاض علىفقط
قارائً  آخرون ادز فنقص بعضهم العدد، و العلماء إىل جتنب االقتصار يف التأليف على القراءات السبع، 

 .أو أكثر على هذا العدد ممن صحت قراءهتم عند املؤلف
وزاد  كتااًب يف القراءات، ومساه كتاب الثمانية،  –كان قبل ابن جماهد   –بن جبري املقرئ او"قد ألف 

 .63على هؤالء السبعة يعقوب احلضرمي"
، فاقتصر على القراءات يف كتاابً   – جماهد ابن قبل كان  –"قال السيوطي: وقد صنف ابن جبري املكي 

مخسة أئمة من كل مصر إماماً، وإمنا اقتصر على ذلك ألن املصاحف اليت أرسلها عثمان إىل األمصار  
 .64كانت إىل مخسة أمصار"

الرواة عن " األئمة من القراء يف العصر الثاين والثالث كثرياً، فأرادوا يف العصر الرابع أن وملا كان عدد 
يقتصروا من القراءات اليت توافق املصحف على ما يسهل حفظه، وتنضبط القراءة به، فنظروا إىل إمام 

ره على أهل مصمشهور ابلثقة واألمانة وحسن الدين وكمال العلم، قد طال عمره واشتهر أمره، وأمجع 
عثمان مصحفاً  ه إليهوجَّ –عدالته فيما نقل، ومل خترج قراءته عن خط املصحف، فأفردوا من كل مصر 

 ه، وقراءته على مصحف ذلك املصر.إماماً هذه صفتُ  –
 من أهل البصرة. أبو عمروفكان 

 من أهل الكوفة وسوادها. ومحزة وعاصم
 من أهل العراق. والكسائي
 من أهل مكة. وابن كثري
 من أهل الشام. وابن عامر

                                                           

 .90اإلابنة عن معاين القراءات، مكي بن أيب طالب: -  62
 .90املصدر نفسه: -  63
 .1/59تفسري التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن عاشور: -  64
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 .65من أهل املدينة" وانفع
هـ( مث اتبعه من  300)ت  أبو بكر بن جماهدهو يف القراءات" السبعة "وأول من اقتصر على هؤالء 

 أتى بعده، ملكانته العلمية الكبرية.
ا يف علم القراءات نشاطًا ملحوظاً، وسأذكر هن والتصنيف ويف هذه املرحلة شهدت حركة التأليف

 أشهر وأبرز من صنف يف القراءات يف هذه املرحلة:
هـ( فهو "شيخ الصنعة وأول من سبع  324)ت  جماهد أبو بكر أمحد بن موسى املشهور اببن

 انً السبعة" وهو أبرز علماء القراءات يف عصره وما بعده، حيث القى تسبيعه السبعة قبواًل واستحسا
عند جل  علماء القراءات فتابعوه على هذا املنهج، ويعترب كتابه "السبعة يف القراءات" أول مصنف 
اشتهر عند القراء وذاع صيته، وتبعه كثري من أئمة القراءة يف التسبيع، فهو حبق منطلق مؤلفات 

 املسبعني.
ءات العشر يف كتبه هـ( وهو أول من دون القرا 381)ت مهران أمحد بن احلسني املعروف اببن

الثالث: الغاية والشامل واملبسوط، والذي دفعه لذلك توهم بعضهم أن القراءات السبع هي األحرف 
 السبعة، واالعرتاف مبكانة أيب جعفر ويعقوب، وتبيني دور خلف يف اهجمع بني قراءيت محزة والكسائي.

 ودين، له كتب كثرية يف القراءاتهـ( أستاذ القراء واجمل 437)ت66مكي بن أيب طالب القيسي محُّوش
إلابنة عن معاين اوالتوجيه والتجويد والتفسري وغريها من العلوم، منه: التبصرة يف القراءات السبع، و 

جز يف واملو ، والرعاية، الكشف عن وجوه القراءات السبع، و اهلداية إىل بلوغ النهاية، و القراءات
 ، وغريها.القراءات

وألفت   ،67ثالمثائةبقرطبة سنة أربع وتسعني و  (املوجز يف القراءات)كتايب   "ألفتُ : تعاىل وقال رمحه هللا
مبكة املشرفة سنة  (مشكل الغريب)وألفت  ،ابلقريوان سنة اثنتني وتسعني وثالمثائة (التبصرة)كتاب 

                                                           

 .87- 86اإلابنة عن معاين القراءات، مكي بن أيب طالب:  -  65
 وش: هي تصغري حممد عند املغاربة.مح   -  66
الصواب ما ذكره مكي بن أيب طالب يف كتابه التبصرة: "وقد كنت يف سنة مخس ومثانون وثالمثائة عملت كتاابً خمتصراً لنفسي ومسيته :  -  67

لفية، اهلند، الطبعة ي، الدار الس"ابملوجز".اهـ )التبصرة يف القراءات السبع، مكي بن أيب طالب، حتقيق: الدكتور املقرئ حممد غوث الندو 
 (737م:1982هـ  1402الثانية 
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، سعني وثالمثائةسنة إحدى وت يف الشام ببيت املقدس (اإلعرابمشكل )وألفت  ،تسع ومثانني وثالمثائة
 .68وألفت ابقي تواليفي بقرطبة سنة مخس وتسعني وثالمثائة"

هـ( "أستاذ األستاذين وشيخ مشايخ املقرئني ... من  444)ت  أبو عمرو الداين عثمان بن سعيد
 سيما كتاب: جامع وال ؛نظر كتبه علم مقدار الرجل، وما وهبه هللا تعاىل فيه فسبحان الفتاح العليم

، ميثل أبو عمرو الداين " منعطفاً كبرياً يف اتريخ القراءات القرآنية 69راءات السبع"البيان فيما رواه يف الق
وعلومها يف املدرسة املشرقية واملغربية معاً، كما ميثل يف عطائه العلمي وتنوعه وسعة أفقه يف مباحث 

ه أليب لهذا الفن قمة ما بلغ إليه البحث والتأليف يف هذا الطور من نضج وعمق، وما حتقق من خال
عمرو وفئة معدودة من أئمة زمنه يف خالل املائة اخلامسة من رسوخ قدم يف العلم والفهم وتربيز يف 
التوجيه والتأصيل، وبراعة يف التحليل والتعليل، وال سيما هذا اإلمام احلافظ الفذ املتميز، إىل احلد 

، 70كامل"ناه الشامل وهيكله املتالذي ميكن معه القول عنه: إنه الواضع احلقيقي لعلم القراءات مبع
 ويعترب أبو عمرو الداين واسطة العقد يف هذه املرحلة لعدة أمور منها: 

غزارة علمه، قوة حفظه، وحسن فهمه، وضبطه للمسائل والقضااي ودقته العلمية، وسعة روايته وقوة 
التحقيق والتدقيق،  من نقده، وكثرة شيوخه الذين تلقى عنهم، يضاف إىل ذلك كثرة مؤلفاته مع ما فيها

وسعة الرواية مبا يدل على متكنه من علم القراءات، وتنوع موضوعاهتا يف القراءات والعلوم املتصلة هبا، 
 .71مع جودة التأليف وحسن التصنيف

قال مشس الدين الذهيب: " إىل أيب عمرو املنتهى يف اتقان القراءات، والقراء خاضعون لصانيفه، 
 .72قراءات والرسم والتجويد والوقف واالبتداء وغري ذلك"واثقون بنقله يف ال

                                                           

 .271- 270/ 2غاية النهاية يف طبقات القراء، البن اهجزري:  -  68
 .1/448املصدر نفسه: -  69
 .11م: 2010هـ  1431هـ(، الدكتور عبداهلادي عبد هللا محيتو، مكتبة امللك فهد444معجم مؤلفات احلافظ أيب عمرو الداين ) - 70
 .146جهود األمة يف قراءات القرآن الكرمي، د.أمحد شكري:  - 71
 .3/1120هـ :  1377كتاب تذكرة احلفاظ، مشس الدين حممد الذهيب، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثالثة   - 72
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، وأول من أدخل الرواايت العشر 73ومن فضائل الداين أنه: "أول من مهَّد طريقة اهجمع ابإلرداف
 .74عن اإلمام انفع، وأول من استعمل النظم وسيلة تعليمية"

 ،واالقتصاد يف السبع ،والتيسري يف القراءات السبع ،السبعالقراءات جامع البيان يف من أشهر مؤلفاته: 
 ،وطبقات القراء ،واحملتوى يف القراءات الشواذ يف رسم املصحف، واملقنع ،وإجياز البيان يف قراءة ورش
 ، والبيان يف عد آي القرآن، والتحديد يف التجويد، وغريها كثري.واألرجوزة يف أصول الداينة

هـ( شيخ أهل مكة، عايل السند، له اعتناء  478)ت الصمد الطربي أبو معشر عبد الكرمي بن عبد
جبمع الطرق والرواايت، من مؤلفاته: التلخيص يف القراءات الثمانية؛ حيث زاد على السبعة يعقوب، 

، واهجامع يف القراءات 75وسوق العروس؛ يف القراءات املشهورة والغريبة؛ ويقال فيه ألف ومخسمائة طريق
الرشاد يف شرح القراءات الشاذة، وكتاب طبقات القراء، وكتاب العدد، وكتاب العشر، وكتاب 

 املصاحف، وغري ذلك.
، كان أعجوبة يف الذكاء، كثري 77هـ( املقرئ الضرير 590)ت  الرعيين الشاطيب 76هرُّ يـ  القاسم بن ف  

 الفنون آية من آايت هللا تعاىل غاية يف القراءات مع الزهد والوالية والعبادة. 
قال مشس الدين الذهيب:"كان إمامًا عال مة ذكياً، كثري الفنون، منقطع القرين، رأسًا يف القراءات، 
حافظًا للحديث، بصرياً ابلعربية، واسع العلم، وقد سارت الركبان بقصيدتْيه )حرز األماين( و)عقيلة 

                                                           

مية كاملغرب، تشرة يف بعض البالد اإلسالاإلرداف: يف اللغة يدل على تتابع وتوال، ويف االصطالح: هي طريقة من طرق مجع الرواايت، من - 73
حيث إن طلبة القراءات حيفظون الرواايت بضم بعضها لبعض يف ختمة واحدة، مستعملني رموز )أيب جاد( وذلك بكتابتها فوق احلرف 

اً، وهم )حق فص = ر املختلف فيه، فمثاًل حني يكتبون )وأرجِلكم إىل الكعبني( فإهنم يضعون فوقها رموز من قرؤوا الم )أرجلكم( جمرو 
ما إىل الكعبني(. اهـ ]معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية و  حق فصابن كثري وأبو عمرو ومحزة وشعبة( ، فيكتبوهنا هكذا )وأرجلكم 

 [.66- 65م :2007هـ 1428يتعلق به، الدكتور عبد العلي املسئول، دار السالم، الطبعة األوىل، القاهرة 
، بوساطة اتريخ 770-766/ 3عند املغاربة للدكتور عبد اهلادي محيتو، نسخة )وورد( حاسوبية منشورة على الشبكة:  قراءة اإلمام انفع - 74

بعة طالقراءات يف املشرق واملغرب، الدكتور حممد املختار ولد أابه، دار الكتب العلمية، واملنظمة اإلسالمية للرتبية والثقافة والعلوم، ال
 .295م: 2008الثالثة 

قال مشس الدين الذهيب: ويقال أتى يف كتابه )سوق العروس( ألف ومخسمائة طريق، وقد أتملت يف ذلك، فما وجدته يبلغ ذلك".] معرفة  - 75
 [829القراء الكبار على الطبقات واألعصار، للذهيب:

 م األندلس: احلديد.اهـ )غاية النهاية يفبكسر الفاء بعدها ايء آخر احلروف ساكنة مث راء مشددة مضمومة بعدها هاء، ومعناه بلغة عج - 76
 (2/20طبقات القراء، البن اهجزري:

 (.2/20قال ابن اهجزري: بلغنا أنه ولد أعمى. )غاية النهاية يف طبقات القراء، البن اهجزري: - 77
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حول الشعراء ف أتراب القصائد( اللتني يف السبع والرسم، وحفظهما خلق ال حيصون، وخضع هلما
 .78وكبار البلغاء، وحذاق القراء، فلقد أبدع وأوجز، وسهل الصعب، وأخلص النية "

 لتيسري،( يف القراءات السبع؛ وهي نظم لكتاب اووجه التهاين حرز األمايناشتهر مبنظوماته الثالث: )
ظم لكتاب ن (؛ وهي نظم لكتاب املقتنع يف الرسم، و)انظمة الزهر(؛ وهيعقيلة أتراب القصائد)و

 . عد آي القرآن الكرميالبيان يف 
ية اليت عجز الالم خصوصاً  ،من وقف على قصيدته علم مقدار ما آاته هللا يف ذلك: "قال ابن اهجزري

 فإنه ال يعرف مقدارها إال من نظم على منواهلا أو قابل بينها وبني ما ،البلغاء من بعده عن معارضتها
 ،الكتاب من الشهرة والقبول ما ال أعلمه لكتاب غريه يف هذا الفن ولقد رزق هذا ،نظم على طريقها

بل ال أظن  ،من بالد اإلسالم خيلو منه فإنين ال أحسب بلداً  ،بل أكاد أن أقول وال يف غري هذا الفن
 .79"أن بيت طالب علم خيلو من نسخة به

اهجليل، صاحب الفنون، مقرئ  العال مةهـ( شيخ بلد اخلليل،  732)ت ابراهيم بن عمر اجلعربي
 .80الشام "حمقق حاذق ثقة كبري"

حلميدة، صاحب الفضائل ا ... شيخ القراء، الشيخ اهجليل اإلمام العالمة املقرئ"اليافعي: عنه قال 
 .81"واملباحث املفيدة، والتصانيف العديدة

فائس، ونزهة ببدائع ونله عدد من املؤلفات من أشهرها: كنز املعاين يف شرح حرز األمايت؛ أتى فيه 
، وتذكرة ةع، والشرعة يف القراءات السبقود اهجماعة يف جتويد القرآنالربرة يف قراءة األئمة العشرة، وع

احلفاظ يف مشتبه األلفاظ، واالهتداء يف الوقف واالبتداء، ونظم: روضة الطرائف يف رسم املصاحف، 
 وقصيدة: حدود اإلتقان يف جتويد القرآن، وغري ذلك.

رزهم مع أشهر أبكما اشتهر عدد كبري من علماء القراءة يف هذه املرحلة ابلتصانيف املفيدة، سأذكر 
يف القراءات، وذلك إللقاء الضوء على احلركة العلمية، واهجهود الكبرية يف التأليف ضمن  مؤلفاهتم

 هذه املرحلة:
 (.هـ 399التذكرة يف القراءات الثمان، أليب احلسن طاهر بن غلبون )ت

                                                           

 .1112=1111معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، للذهيب: - 78
 .2/21ء، البن اهجزري:غاية النهاية يف طبقات القرا - 79
 .2/25املصدر نفسه:  - 80
هـ(، دار الكتب العلمية بريوت، 768مرآة اهجنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان، عبدهللا بن أسعد بن علي اليافعي)ت  - 81

 .4/214م : 1997هـ  1417الطبعة األوىل 
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 هـ(. 405التذكار يف القراءات العشر، لعبد الواحد بن احلسني البغدادي املعروف اببن شيطا )ت
 هـ(. 408املنتهى يف القراءات اخلمسة عشر، أليب الفضل اخلزاعي )ت

هـ(، ويعترب ابن سفيان مؤسس مدرسة القراءات  415اهلادي يف القراءات السبع، البن سفيان )ت 
 .82يف القريوان

 هـ(. 438ضة يف القراءات اإلحدى عشر، )العشرة واألعمش( للحسن بن حممد املالكي )تالرو 
 هـ (. 440املفيد يف القراءات العشر، أليب نصر اخلباز )ت

 هـ(. 446الوجيز يف القراءات الثمان، لألهوازي )ت
 هـ(. 450اهجامع يف القراءات العشر، أليب احلسن اخلياط البغدادي )ت 

 465القراءات العشر واألربعني الزائدة عليها، أليب القاسم يوسف بن علي اهلذيل )تالكامل يف 
 هـ(.

 .83هـ( وله حنو ثالثني كتاابً يف القراءات 476الكايف يف القراءات السبع، البن شريح )ت
 هـ(. 496املستنري يف القراءات العشر، أليب طاهر بن سوار )ت

 هـ(. 499ر اخلياط )ت ، أليب منصو يف القراءات العشراملهذب 
 هـ(. 500الكتاب األوسط يف القراءات الثمان، للحسن بن علي العماين )ت 

 هـ (. 516التجريد يف القراءات السبع، البن الفحام )ت 
، كالمها أليب ريف القراءات العش، والكفاية الكربى يف القراءات العشر إرشاد املبتدي وتذكرة املنتهي

 ـ(.ه 521العز القالنسي )ت
 هـ(. 539، كالمها أليب منصور العطار )تواملفتاح يف القراءات العشر ،يف القراءات العشر املوضح

املبهج يف القراءات السبع املتممة اببن حميصن واألعمش ويعقوب وخلف، والكفاية يف القراءات 
 بن علي سبط الست، واإلجياز يف القراءات السبع، واالختيار فيالقراءات العشر، مجيعها لعبد هللا

 هـ(. 541اخلياط البغدادي )ت
 هـ(. 550املصباح الزاهر يف القراءات العشر البواهر، أليب الكرم الشهرزوري )ت

 هـ(. 560املفيد يف القراءات الثمان، حملمد بن إبراهيم احلضرمي )ت

                                                           

 .191- 190ر حممد املختار ولد أابه: اتريخ القراءات يف املشرق واملغرب، الدكتو  - 82
 ..2/153غاية النهاية يف طبقات القراء، البن اهجزري:  - 83
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 هـ( 569الغاية يف القراءت العشر، أليب العالء احلسن بن أمحد اهلمذاين العطار )ت 
 هـ(. 656الشمعة يف القراءات السبعة، لشعلة املوصلي )ت

 هـ(. 683الشامل يف القراءات السبع، لعبد هللا بن حممد االسكندراين )ت
 هـ(. 700تقرب املنافع يف قراءة انفع، أليب عبد هللا بن القصاب )ت

، لعبد الواحد الدر النثري والعذب النمري يف شرح مشكالت وحل مقفالت اشتمل عليها كتاب التيسري
 هـ(. 705بن حممد بن أيب السداد املالقي )ت

 هـ(. 723نظم التيسري، حملمد بن حممد بن آجروم الصنهاجي )ت
 هـ(.730التجريد وترتيب األداء، لعلي بن سليمان األنصاري القرطيب )ت

 هـ(. 738الشرعة يف القراءات السبعة، هلبة هللا البازري )ت
 هـ(. 739)ت 84شامة، لعلم الدين الربزايلاملقتفي لتاريخ أيب 

 هـ(. 740الكنز يف القراءات العشر، أليب الوجيه الواسطي )ت
راءات انفع، النافع يف قعقد الآليل يف القراءات السبع العوايل منظومة، ومفردات القراء السبعة، و 

د بن يوسف الغرانطي حيان حممأليب األثري يف قراءة ابن كثري، وتقريب النائي إىل قراءة الكسائي، كلها و 
 هـ(. 745)ت 

 هـ(. 769البستان يف القراءات الثالث عشرة واختيار اليزيدي، البن اهجندي )ت
 هـ(.771املبهج للطالب املدجل يف القراءات السبع، لعلي بن أيب بكر بن شداد )ت

هلمز حلمزة لوقف على ايف القراءات الزوائد املروية عن الثقات، وحتفة األانم يف ا اإلشارات مصطلح
 هـ(.801وهشام، وقرة العني يف الفتح واإلمالة وبني اللفظني، كلها لعلي بن عثمان ابن القاصح )ت

دود من ، واقتصارها على عدد حماحنسار االختيار مقارنة ابملرحلة السابقةيالحظ يف هذه املرحلة 
يب طالب ني علة االختيار، فهذا مكي بن أالقراء، وأن أكثر املصنفني خيتارون وجهاً أو أوجهاً مع تبي

 من االختيار والرتجيح بني القراءات اليت ذكرها فيه، وكلها من القراءات "الكشف"قد أكثر يف كتابه 
قراء، مستقيم؛ منها: "موافقة أكثر ال السبع، وكانت قواعده يف االختيار دقيقة وعلى منهج سليم

ل الداللة على املعىن، واألكثر موافقة للسياق، واملوافقة ألص وموافقة قراءة أهل احلرمني، واألظهر يف

                                                           

هـ( اليت حفظت القرآن وأخذت عن أبيها، وكتبت ربعة  731جتدر اإلشارة هنا إىل ابنته احلافظة املتقنة فاطمة علم الدين الربزايل)ت - 84
 (.157دمشق، الدكتور حممد مطيع احلافظ: شريفة.اهـ )انظر: القراءات وكبار القراء يف
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ثرياً ما كاللغة واألفشى واألخف فيها، واألقرب إىل رسم املصحف، كما كان يستأنس بوجود النظري؛ و 
 .85روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم يعلل اختياره بقوله: وألنه

هـ( فمع موافقته ملعظم هذه القواعد؛ إال أن اختياراته مل تكن حمصورة 465)ت أما أبو القاسم اهلذيل
يف القراءات السبع وال العشر، بل توسع كثرياً لتشمل القراءات اخلمسني اليت ذكرها يف كتابه "الكامل 

فقد   اختياراً، 1924يف القراءات العشر واألربعني الزائد عليها"، ومع أن اختياراته يف الكامل بلغت 
 .86اختياراً فقط من القراءات الشاذة 74كان 

 
 
 من مميزات هذه املرحلة:و 
ا، ، يظهر ذلك من خالل املقارنة بني هذه املرحلة واليت سبقتهيف القراءات التصنيفاتكثرة   - 1

وليس السبب الوحيد هو طول زمن هذه املرحلة أكثر منها، وال أتخر التأليف يف املرحلة السابقة أكثر 
قرن، فإن احلركة العلمية نشطت وازدهرت، وتنوعت البالد اليت ينتسب إليها املصنفون، كما من 

تنوعت موضوعات التأليف والتصنيف ما بني كتب يف قراءة مفردة؛ إىل كتب يف القراءات السبع 
ت يوالثمان والعشر واألربع عشرة وأكثر، كما تعددت املؤلفات اليت تكثر من الطرق والرواة، لذلك مس

 مبرحلة االزدهار واالنتشار.
، "وهو مجع القراءات السبع أو العشر أو أكثر يف وأول ظهور مجع اجلمع أو اجلمع ابلقراءات - 2

، فابن اهجزري رغم عدم توصله إىل اتريخ حمدد لظهور مجع القراءات على وجه القطع 87ختمة واحدة"
أن اإلقراء  "نجد املقرئنيم"واليقني؛ فإنه أعطى اترخياً تقريبياً وجمااًل زمنيًا معيناً لظهور ذلك فذكر يف 

يه، ومل يكونوا يف عل هابهجمع ظهر يف حدود األربعمائة، فقال " وأما اهجمع وكيفيته، فلم أَر أحداً نبَّ 
الصدر األول يقرؤون ابهجمع، وقد تتبعت تراجم القراء فلم أعلم مىت خرج اهجمع، وبلغين أن شخصاً 

                                                           

قواعد الرتجيح واالختيار يف القراءات عند اإلمام مكي بن أيب طالب القيسي، حيىي أمحد سلمان جالل، رسالة ماجستري غري منشورة،  - 85
 .129 -58م: 2006اهجامعة األردنية 

 .101م: 2006هـ  1427د، دار الصحابة بطنطا، مصر، االختيار يف القراءات القرآنية وموقف اهلذيل منه، د. نصر سعي - 86
 .161معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية وما يتعلق به، الدكتور عبد العلي املسئول:  - 87
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من املغاربة ألف كتاابً يف كيفية اهجمع، لكن الذي ظهر يل أن اإلقراء ابهجمع ظهر من حدود األربعمائة 
 .88وهلم جراً"

من األئمة الذين أقرؤوا  89هـ( 381ري أن ابن مهران )ت ومما يؤيد ظهوره يف القرن الرابع اهلج
هـ( هو أقصى حد اترخيي لظهور اهجمع تالوة يف اجمللس  381، وعلى هذا تكون سنة )90ابهجمع
 .91الواحد

، "والتوجيه ، بشكل أوسع من املرحلة السابقةيف توجيه القراءات والتصنيفات وكثرة املؤلفات - 3
ن نقل  وجه قراءة ما واإلفصاح عنه، ابعتماد أحد األدلة اإلمجالية للعربية معند املقرئني يقصد به تبيني

وإمجاع وقياس واستصحاب حال وغريها، وملصطلح التوجيه مرادفات منها: التعليل، والتخريج، 
 .92واإليضاح، واالحتجاج، واحلجة، واالنتصار"

 ومن أشهر املؤلفات يف التوجيه:
 هـ(. 310عباس املوصلي )تالتعليل يف القراءات، أليب ال

 هـ(. 349االنتصار حلمزة، أليب طاهر عبد الواحد ابن عمر البزار البغدادي )ت
 هـ(. 370احلجة يف القراءات السبع، البن خالويه )ت
 هـ(. 377احلجة للقراء السبعة، أليب علي الفارسي )ت

 هـ(. 392)تاحملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، البن جين 
 هـ(. 410حجة القراءات، أليب زرعة ابن زجنلة )ت

 هـ(.437الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ملكي بن أيب طالب القيسي )ت
 هـ(. 440شرح اهلداية، ألمحد بن عمار املهدوي )

 هـ(. 565املوضح يف القراءات الثمان وعللها، البن أيب مرمي الشريازي )ت بعد 

                                                           

 .72منجد املقرئني ومرشد الطالبني، حممد ابن اهجزري، حتقيق: علي بن حممد العمران، )د. ت(:  - 88
هـ( دار الكتب  849هـ(. )انظر: طبقات احلفاظ، عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي)ت375تويف عام )وذكر جالل الدين السيوطي أنه  - 89

 (387م:1983ه ـ 1403العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 
 .73منجد املقرئني ومرشد الطالبني، البن اهجزري:  - 90
ي، دار لية، عبد الفتاح بن هنيدي، حتقيق: عمر مامل أبه حسن املراطانظر مقدمة احملقق لكتاب: األدلة العقلية يف حكم مجع القراءات النق - 91

 .12هـ: 1427الصحابة بطنطا، 
 .157 -155معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية، د. عبد العلي املسئول:  - 92



| Tarih Boyunca Kur'an Okumaları Üzerine Yazılmış Olan Eserlerin Kategori 
Özellikleri ve Tasnifi |  

 

           ERUIFD  2014/2 
 

127 

الذي كان راءات" يف الق، مثل كتاب "السبعة يف هذه املرحلة كثرة املؤلفات احملورية األساسية  - 4
إمامًا للتسبيع، ومنظومة الشاطبية اليت زاد شروحها عن مائة، ومنظومة الدرر اللوامع البن بري 

 هـ( حيث هلا شروح متعددة. 709)ت
 

 هـ[. 1300هـ إىل  833ستقرار: ] منيف مرحلة االنبعاث بعد اال التصنيفاملبحث الثالث: 
افظني وخامتة احل ،وإمام املقرئني ،مشس القراء ،وتبدأ هذه املرحلة مع ظهور مؤلفات اإلمام الكبري

هـ( رمحه هللا تعاىل، فهو يعد أكرب وأبرز علماء هذه املرحلة وواسطة  833)ت 93ابن اجلزرياحملققني 
 عقدها، ملزاايه الكثرية واملتعددة، منها:

مكانته العلمية يف عصره وما بعده، لذلك وصف ابإلمام الكبري، وحافظ عصره، ومقرئ املمالك 
اإلسالمية واحملرر واملدقق، ورأس احملققني الفضالء ومشس القراء واملقرئني، وجمدد علم القراءات يف القرن 

 التاسع يف بالد املسلمني قاطبة.
راءات العشر، قال اإلمام الق لوم املتصلة هبا، فله: النشر يفكثرة مؤلفاته وتنوعها يف القراءات ويف الع

، وقال الضباع يف مقدمة حتقيقه للنشر: 94مل يصنف مثله"ألف )النشر يف القراءات العشر(السيوطي: "
"إن يف كتاب النشر يف القراءات العشر ألصدق التباشري وأوضح األدلة على نباهة مؤلفه وعلو شأنه، 

فهو اإلمام  ،ا الفن اهجليل، حىت لقب حبق إمام املقرئني، وخامتة احلافظني احملققنيومسو مرتبته يف هذ
 .95"احلجة الثبت احملقق املدقق شيخ اإلسالم سند مقرئي األانم

وطيبة النشر يف القراءات العشر منظومة يف ألف بيت، يف القراءات العشر،  تقريب النشروله أيضاً: 
 العشرة األئمة ذكر يف املهرة هدايةو ث، وحتبري التيسري يف القراءات العشر، ومنت الدرة يف القراءات الثال

 قراءات يف ةاملضيئ الدرةو  ،القراءات يف األسانيد جامعو  ،القراءات أصول يف التوجيهاتو  ،املشتهرة
ويف  ،خلالصةا ألفاظ عن اخلصاصة كاشفو  ،الطالبني ومرشد املقرئني منجدو  ،املرضية الثالثة األئمة

 قراءة يف ربرةال هنايةو القراءات الشاذة عدة منظومات وكتب منها: إعانة املهرة يف الزايدة على العشرة، 

                                                           

القرآن ابلقرآءات  بة النشر، وحفظتحيسن التنبيه هنا إىل أن ابنته أم اخلري سلمى اهجزرية كانت مقرئة، وقد حفظت مقدمة التجويد وطي - 93
، والقراءات 1/310العشر، وكتبت اخلط اهجيد؛ ونظمت؛ ولكن مل يرد أهنا صنفت يف القراءات. )انظر: غاية النهاية البن اهجزري: 

 (.176وكبار القراء يف دمشق، الدكتور حممد مطيع احلافظ:: 
 .549طبقات احلفاظ، للسيوطي:  - 94
 شر يف القراءات العشر، علي حممد الضباع: د.مقدمة حتقيق الن - 95
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ة النهاية يف ويف تراجم القراء: غاي ،القراءة ألغاز يف الثمني العقدو  ،العشرة على الزائدة الثالث األئمة
علم  ، ويف التجويد: التمهيد يفاملصاحف رسم يف الظرائفو طبقات القراء، ويف رسم املصحف: 

 ، وغريها.التجويد، واملقدمة فيما على قارئه أن يعلمه
اءات بشكل مستقل، واملراد ابلتحرير عند املقرئني "تنقيح مسائل القر  أول من ألف يف التحريراتوهو 

 .96وختليصها من اخلطأ"
ع إليها ويُعتَمد  ُعدَّت أصواًل يُرجَ املكانة العلمية اليت حازهتا مؤلفاته ومنظوماته بني أهل العلم حىت

 بلغحبث " ،عليها، مع احتواء مؤلفاته على حتقيقات علمية تدل على متكنه يف هذا العلم ونبوغه فيه
 كل  أصبح الذي( هـ 833ت) اهجزري ابن اإلمام عصر وهو والثامن، السابع القرنني يف أوجه التأليف
، مث قل التأليف ليعم أسلوبه وعلى ينهل، ورده ومن يرشف، هنره ومن يغرف، حبره من إمنا بعده مؤلف

 .97"له علماء هيأيف القراءات بعد هذين العصرين حىت كاد يندثر لوال أن هللا تعاىل 
وكذلك وجود امسه يف معظم أسانيد القراء يف عصران احلاضر، مما يؤكد مكانته العلمية ودوره الكبري يف 

 نشر هذا العلم.
الكربى لعلم القراءات على يد اإلمام ابن اهجزري؛ حتول احلال مع الوقت إىل صـــــــــــورة وبعد االنطالقة 

من اخلفوت والضــــعف، حيث شــــحت املؤلفات، وكاد أن ينعدم املعتنون هبذا العلم، وقد قلَّ املقرئون 
املختصـــــــــون، وندر شـــــــــيوخ القراء، أشـــــــــار إىل هذه احلقيقة حممد مطيع احلافظ حني قال: " بدأ علم 

ات بدمشــق يضــعف منذ القرن العاشــر وحىت أواخر القرن الثالث عشــر اهلجري مث عاد إىل طور القراء
 .98القوة "

 أبرز مؤلفات هذه املرحلة يف القراءات بعد تصنيفات ابن اجلزري:و 
 هـ(. 848إيضاح الدرة املضية، لعثمان بن عمر الناشري )ت

 ومطلع الشــــموس والبدور، كالمها يف القراءاتإيضــــاح الرموز ومفتاح الكنوز، وجممع الســــرور واحلبور 
 هـ(. 849األربع عشرة حملمد بن خليل القباقيب )ت

 هـ(. 861فكاهة البصر والسمع يف معرفة القراءات السبع، حملمد بن إبراهيم الساودي )ت

                                                           

( حتقيق: شريف أبو العال العدوي، دار 1198الفتح الرمحاين شرح كنز املعاين بتحرير حرز األماين يف القراءات، سليمان اهجمزوري )ت - 96
 .23م:2002هـ  1422الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 

 .22-21ين الشنقيطي:أحباث يف القراءات، السامل اهجك  - 97
 . 273القراءات وكبار القراء يف دمشق، د. حممد مطيع احلافظ:  - 98
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ا لعمر مهالبدور الزاهرة يف قراءات العشـــــــر املتواترة، واملكرر فيما تواتر من القراءات الســـــــبع وحترر، كال
 هـ(. 907بن قاسم النشار )ت

 ألفية يف القراءات العشر، وشرح الشاطبية، والدر النثري يف قراءة ابن كثري، ثالثتها لعبد الرمحن بن أيب
 هـ(. 911بكر السيوطي )ت

 923لطائف اإلشـــارات لفنون القراءات يف القراءات األربع عشـــرة، ألمحد بن حممد القســـطالين )ت
 هـ(.

 هـ(. 979اين يف قراءة ورش من طريق األصبهاين، ألمحد الطييب )تبلوغ األم
 هـ(. 1014شرح الشاطبية، وختريج القراءات يف تفسري البيضاوي، ملال  علي القاري ) 

 هـ(. 1049اهجواهر املكللة ملن رام الطرق املكملة يف القراءات العشر، حملمد بن أمحد العويف )ت
 هـ(. 1075ة الزائدة على العشرة، لسلطان املزاحي )تمقدمة يف مذاهب القراء األربع

 هـ(. 1111القواعد البقرية يف القراءات السبع، أليب اإلكرام حممد بن قاسم البقري )ت
 هـ(. 1117إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربع عشر، ألمحد بن حممد البنا الدمياطي )ت

 هـ(. 1117الصفاقسي )تغيث النفع يف القراءات السبع، لعلي بن حممد 
 هـ(. 1134حترير الطرق والرواايت يف القراءات، لعلي بن سليمان املنصوري )ت

 هـ(. 1152إحتاف البشر يف القراءات األربعة عشر، لعبد اخلالق بن الزين املزجاجي )ت
 هـ(. 1155إحتاف الربرة مبا سكت عنه نشر العشرة، ملصطفى بن عبد الرمحن األزمريي )ت

لطلبة يف القراءات العشـــــر، وبيان مراتب املد يف قراءات األئمة العشـــــرة وتفصـــــيل الرواايت يف مرشـــــد ا
كلها لقرآن،  زبدة العرفان يف وجوه اذلك مع تطبيق الطرق املعتربة، وحكم القراءة ابلقراءات الشــواذ، و 

 .99هـ( 1167ليوسف أفندي زاده )ت
 (.1230حنو  بن علي امليهي )ت فتح الكرمي الرمحن يف حترير أوجه القرآن، ملصطفى

 هـ(. 1250هبة املنان يف حترير أوجه القرآن، حملمد بن حممد الطباخ )ت حنو 
 

 من مميزات هذه املرحلة:
                                                           

هـ. )انظر حبث: "أجوبة يوسف أفندي زاده على عدة مسائل فيما يتعلق بوجوه القرآن" 1161وهناك سجل عثماين يذكر أن وفاته كان يف  - 99
هـ 1429اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية، العدد السادس، ذو احلجة  للدكتور عمر يوسف عبد الغيت محدان، املنشور مبجلة معهد

:308.) 
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ا االقتصـــــــار على القراءات األربع الشـــــــوا   فرادهاجته عدد من املؤلفني يف هذه املرحلة إىل  - 1
 أو ذكرها مع القراءات العشر. ابلتأليف

ر ، وندرهتا يف آخرها، وخاصــــــة يف القرن احلادي عشــــــيف بداية هذه املرحلة التصـــــنيفاتكثرة   - 2
 والثاين عشر والثالث عشر.

ت ، بعد أن كانت عرضـــــة لتجاذاباســــتقرار أمر التمييز بني املتواتر والشــــا  بشــــكل واضــــ  - 3
 عديدة يف أزمنة سابقة مديدة.

ذيبهـــا من أي خطـــأ أو غموض، وفـــائـــدتـــه: منع ، وتنقيح القراءة وهتـــظهور علم التحريرات - 4
الرتكيب يف القراءة، ومنع خلط الطرق والرواايت، ومنع إســـــــــــناد القراءة لغري قارئها، وتفصـــــــــــيل جممل 

 املتون املختصرة.
، الذين شـــــاركوا يف حركة التأليف، وكان هلم أســـــلوب ظهور عدد من علماء القراءات األتراك - 5

القراءات ابســـتخدام اهجداول املوضـــحة والرســـوم املقر ِبة، ومنهم من ألف يف مميز يف حماولة تقريب علم 
 التحريرات، مما يدل على تعمقهم واستيعاهبم لدقائق هذا العلم اهجليل.

 
 ( هـ 1433هـ وإىل  1300يف مرحلة النهضة: )من  التصنيفاملبحث الرابع: 

بعد و  أنه إال وه،راغب وقلَّ  طالبوه فيها ندر بفرتات اإلســــــــــــالمية العلوم من كغريه  القراءات علم مر لقد
 ؛يف هذا العلم ما يقارب ثالثة قرون، بدأت مع إطاللة القرن الرابع عشر تباشري الفرج التصنيفركود 

 تآليفال ظهرتو ،، حيث منت وتطورت مع الزمنبعد العثرة النهضـــــــــةومبشـــــــــرات  ؛وبوادر الصـــــــــحوة
 كتب  بتصنيف أو ،بقنيالسا كتب  وحتقيق بتهذيب إما ،لطالبه وتقربه العلم هذا تسهل اليت املختلفة
 .جديدة معاصرة

الشـــــــيخ  أن أْوىل الناس بواســـــــطة عقد مرحلة النهضـــــــة هذه؛ هو 100وأرى كما يرى بعض الدارســـــــني
ن أمحد حممد ب اإلمامامللقب اببن اهجزري الصــــــــــــــغري، وخامتة احملققني، وشــــــــــــــيخ املقارئ املصــــــــــــــرية، 

 هـ( وذلك ألمور عديدة متيزه، منها: 1313)ت 101املتويل

                                                           

 .155واختاره الدكتور أمحد خالد شكري يف: جهود األمة يف قراءات القرآن الكرمي: - 100
، الرايض، الطبعة الرشد راجع للمزيد عنه: اإلمام املتويل وجهوده يف علم القراءات، لألستاذ إبراهيم بن سعيد بن محد الدوسري، مكتبة - 101

 م.1999هـ  1420األوىل 
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وتنوع موضـــــــــــوعاهتا يف القراءات والعلوم املتصـــــــــــلة هبا، حيث بلغ عدد مؤلفاته تســـــــــــعة  كثرة مؤلفاته
 وأربعني مصنفاً، جلُّها يف القراءات وأغلبها يف التحريرات، منها: 

 انم وإســــــــعاف األفهام يفتوضــــــــيح املقام يف الوقف على اهلمز حلمزة وهشــــــــام "منظومة"، وإحتاف األ
هذبة فيما النبذة املو الوقف على اهلمز حلمزة وهشــام )وهو شــرح على نظمه الســابق: توضــيح املقام(، 

قبل الراء  الفائدة السنية والدرة البهية يف حترير وجه التقليل يف األلفات اليت، و حلفص من طريق الطيبة
دري يف قراءة لكوكب ال، واهلمزتني للقراء الســبعةرســالة أحكام ا، و للســوســي من طريق الطيبة النشــرية

ن على غاية مواهب الرمح، وفتح الكرمي يف حترير أوجه القرآن العظيم "منظومة"، و أيب عمرو البصـــــــــري
ذيب النشــر وخزانة هتوالوجوه املســفرة يف القراءات الثالث املتممة للعشــرة، و البيان خلفي لفظيت اآلن، 

يد األئمة لُعَجالة البديعة الُغَرْر يف أســـــــاننضـــــــري يف أوجه الكتاب املنري، وا، والروض الالقراءات العشـــــــر
الدرر احلســــــان يف حترير أوجه القرآن، وســــــفينة النجاة فيما يتعلق بقوله تعاىل: ، و القراء األربعة عشــــــر

اســــــق لشــــــهاب الثاقب للغ، وا"حاشــــــا هلل"، والربهان األصــــــدق والصــــــراط احملقق يف منع الغنة لألزرق
 حترير الضـــوابط الكربى يف، و وجواهر القالئد يف مذاهب العشـــرة يف ايءات اإلضـــافة والزوائد ،الواقب

العلماء  لِقيت مؤلفاتُه عنايةقد و ، والتجويد وغريها ،اآلي وعد ِ  ،القراءات، وكتب أخرى يف الرســــــــــــــم
 .وطالب العلم منذ وقته وحىت اآلن
الرســـــــم  بعلوم وإحاطتهت املتواترة والشـــــــاذة، للقراءا هضـــــــبطوشـــــــدة ، وكذلك ســــــعة حفاله واطالعه

لكثري من  وحتقيقه، على دراية فائقة مبذاهب القراء والرواة والطرقحيث كان والضــــــــــبط والفواصــــــــــل، 
ع الدقيقة، والقضــــااي العالقة يف هذا العلم، حىت أطلق عليه لقب: العالمة ياملســــائل الشــــائكة واملواضــــ

 احملقق، وخامتة احملققني.
م ، وتلقي آرائه وترجيحاته ابلقبول، والتســليم له ابملنزلة العليا وامليذه وغزارة عطائهكثرة تالم قام املقدَّ

بني أهل عصـــره، وقد حظي ابلوصـــول إىل منصـــب شـــيخ املقارئ املصـــرية جبدارة، وأطلق عليه لقب: 
انيد م أســــــدور كبري يف اإلقبال عليه والتلقي عنه، ومعظ 102ابن اهجزري الصــــــغري، وكان لعلو إســــــناده
 القراء املصريني والشاميني متر من طريقه.

                                                           

يم هحيث "بينه وبني سيدان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مخسة وعشرون رجاًل".اهـ )اإلمام املتويل وجهوده يف علم القراءات، لألستاذ إبرا - 102
 (.112-111بن سعيد الدوسري: 
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كما ظهر يف هذه املرحلة عدد من كبار املقرئني، والعلماء احملققني يف علم القراءات، وســــــــــــــنرى أن 
معظمهم من أهل مصــــر، حيث كان هلم فضــــل الســــبق يف هذا امليدان، وكثر بينهم العلماء املتميزون، 

 ر من غريهم، بسبب شهرهتم على نطاق واسع.وأتيحت هلم فرصة التعريف هبم أكث
وســـــــــــــــأذكر أبرز من توفـاه هللا تعـاىل يف هـذه املرحلـة، وأعتـذر عن ذكر األحيـاء منهم لكثرهتم وتعـدد 
بلداهنم، ولعدم اكتمال مســــــــــــرية حياهتم بعد؛ فتبقى املعلومات عنهم قاصــــــــــــرة، وســــــــــــيأيت اليوم الذي 

 ة:يذكرون فيه أبعماهلم اجمليدة وجهودهم احلميد
 من مؤلفاته: إحتاف الربية بتحرير الشاطبية. 103هـ( 1303)ت حسن بن خلف احلسيين

ــــــــــــــــ( شــيخ القراء وجمدد علم القراءات  1307)ت أمحد بن حممد علي الشــهري ابحللواين الرفاعي هـ
بدمشــق، ألف رســالة يف التجويد على القراءات مساها: اللطائف البهية يف املنحة الســنية، وهي شــرح 

 ألرجوزته: املنحة السنية، وله نظم يف صفات احلروف.
راءات شفاء الصدور بذكر قهـــ(، من تصانيفه:  1413)ت رضوان بن حممد بن سليمان املخلاليت

د القراء إرشــــــــــــاو األئمة الســــــــــــبعة البدور، وفتح املقفالت ملا تضــــــــــــمنه نظم احلرز والدرة من القراءات، 
شــــــرح الدرة يف و ، وشــــــرح طيبة النشــــــر يف القراءات العشــــــر ،والكاتبني إىل معرفة رســــــم الكتاب املبني

اصـــــــــــــــل الوجيز يف فو  القول، و القراءات الثالثة املتممة للقراءات العشــــــــــــــر من نظم اإلمام ابن اهجزري
 الكتاب العزيز؛ وهو شرح على انظمة الزهر لإلمام الشاطيب.

ـــــــــــــــــ(،  1338ت) حممد حمفوظ بن عبد هللا الرتمســي اجلاوي األندونيســي له أكثر من عشـــرين و هـ
الفوائــد  :ومنهــا مــا تتعلق ابلقراءات القرآنيــة, وهيوكلهــا ابللغــة العربيــة،  مصــــــــــــــنفــًا يف خمتلف العلوم

اءة يف أسانيد القراءات العْشرِية، والبدر املنري يف قراءات اإلمام ابن كثري، وتنوير الصدر يف قر التَـْرَمسية 
اإلمــام أيب عمرو، وانشــــــــــــــراح الفؤاد يف قراءة اإلمــام محزة رواييت خلف وخالد، وتعميم املنــافع بقراءة 

 اإلمام انفع، وُغْنية الطلبة بشرح نظم الطيبة يف القراءات الَعْشرِيَّة.
ــــــــــــــــــــــــــــ( وله1369)ت  عبد الفتاح بن هنيدي بن أيب اجملد : األدلة العقلية يف حكم مجع كتاب  هـ

 القراءات النقلية. 
ت نيفاً بلغهـــ( شيخ املقارئ املصرية، له تصانيف عديدة ومفيدة  1380)ت حممد بن علي الضباع

م انفع، والدرر ءة اإلماالبدر املنري يف قراءة ابن كثري، والنور الســـــــــاطع يف قرامنها:  وســـــــــبعني مصـــــــــنفاً 
                                                           

ية القاري إىل جتويد كالم الباري، عبد الفتاح السيد عجمي املرصفي هـ( )انظر: هدا 1342خمتلف يف اتريخ وفاته، وقيل)ت -  103
 هـ(، مكتبة طيبة، املدينة املنورة، الطبعة الثانية(.1409)ت
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الفاخرة يف أسانيد القراءات املتواترة، وإرشاد املريد إىل مقصود القصيد يف القراءات السبع، واإلضاءة 
يف بيان أصــول القراءة ابلنســبة للقراء العشــرة، وإعالم األخوان أبجزاء القرآن، أقرب األقوال على فتح 

ة املرضــية ومة إحتاف الربية " بتحرير الشــاطبية "، والبهجاألقفال يف التجويد، وبلوغ األمنية شــرح منظ
يف شـــــرح الدرة املضـــــية، وتذكرة اإلخوان يف بيان أحكام رواية حفص بن ســـــليمان، وتقريب النفع يف 
القراءات الســـبع، واهجوهر املكنون شـــرح رســـالة قالون، ومسري الطالبني يف رســـم وضـــبط الكتاب املبني، 

 ات املختلف فيها عن حفص، والفرائد املدخرة شـــــرح الفوائد املعتربة يفوصـــــريح النص يف بيان الكلم
قراءات األربعة الذين بعد العشـــرة، وقطف الزهر من القراءات العشـــر، والقول األصـــدق ، يف بيان ما 
خالف فيه األصـــبهاين األزرق، والقول املعترب يف األوجه اليت بني الســـور، واملطلوب يف بيان الكلمات 

، وإمنا قام أيضــاً 104فيها عن أيب يعقوب، وغريها، ومل يكتِف الشــيخ على ما صــنفه أو كتبهاملختلف 
 بتحقيق ومراجعة وتصحيح العديد من أمهات الكتب اليت صنفت يف علوم القرآن.

ــــــــــــــــــــــ(  1389)ت حممد عبد الرمحن اخلليجي أكثرها ال زال  مصــــــــنفاً وله أكثر من مخس وثالثني هـ
 خمطوطاً، منها:

نظم طريقتني، و بتحرير ما بني السورتني بقرة العني و  الت وتوضيح التحريرات ىف القراءات،حل املشك
وط(، )خمطشــــــــرح عقيلة أتراب القصــــــــائد ىف الرســــــــماألمر ملا زاده حفص من طرق النشــــــــر، و تيســــــــري 

النرباس الوضــــــــــــــــاء ىف الفرق بني الضــــــــــــــــاد والظــاء (، و خمطوط)االهتــداء إىل بيــان الوقف واالبتــداء و 
 ( وغريها.خمطوط)اإلمام ىف وقف محزة وهشامو  (،خمطوط)

 : مصنفاتههـ( من  1399)ت عبد العزيز عيون السود
فيها عن  تلخيص صريح النص يف الكلمات املختلفئنة يف كيفية إخفاء امليم الساكنة، و النفس املطم

 (.منظومة) ق فيما خالف فيه األصبهاين األزرقاختصار القول األصد، و ة(منظوم) حفص
 منها: يف القراءات، هـ( وله عدة آتليف  1400)ت حممود خليل احلصري

القراءات العشــــــــر من الشــــــــاطبية والدرة، ومعامل االهتداء إىل معرفة الوقف واالبتداء، والفتح الكبري يف 
االستعاذة والتكبري، وأحسن األثر يف اتريخ القراء األربعة عشر، ونور القلوب يف قراءة اإلمام يعقوب، 

 لسبيل امليسر يف قراءة اإلمام أىب جعفر، وحسن املسرة يف اهجمع بني الشاطبية والدرة، وغريها.وا
                                                           

كما قام الشيخ بعمل فهارس علمية فنية متقنة لكتب علم التجويد، والقراءات، والرسم، والوقف واإلبتداء، وعد اآلي، املوجودة ابملكتبة   - 104
م مما سهل على الباحثني وطالب العلم مهمتهم بتعريفهم مبا حوته هذه املكتبة من كنوز 1952هـ، 1371ة ابلقاهرة إىل سنة األزهري

 .ونفائس
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 له أكثر من عشرين مصنفاً يف القراءات وغريها، منها: هـ( 1403)تعبد الفتاح القاضي 
املتممة  اإليضاح شرح على الدرة يف القراءات الثالث، و الوايف شرح على الشاطبية يف القراءات السبع

لنظم اهجامع املتواترة من طريق الشاطبية والدرة، و البدور الزاهرة يف القراءات العشر ا، و للقراءات العشر
لرب فيما ة موىل اشـرح منحلسـر املصـون يف رواية قالون وشـرحها، و نظم اا، و لقراءة اإلمام انفع وشـرحه
 زاده كتاب النشر، وغريها.

ــــــــــــــــ( وله: إحتاف حرز األماين برواية األصــفهاين،  1408)ت حســني بن رضــا بن حســني خطا  هـ
 ورسالة البيان يف رسم القرآن.

ـــــــ( 1409)ت عبدالفتاح املرصفي هداية القاري إىل يق املأمون إىل أصول رواية قالون، و الطر  وله: هـ
 ي.جتويد كالم البار 

ــــــــــــــــــ(، 1422)ت حممد ســـاي حميســـن كتاابً، منها: (  62وقد بلغ عدد مؤلفاته املعروفة أكثر من ) هـ
لقراءات ا تفســــــــري فتح الرمحن الرحيم ىف تفســــــــري القرآن الكرمي؛ وهو أول تفســــــــري يشــــــــتمل على مجيع

ح الرابين يف عالقة الفتراءات الســــبع من طريق الشــــاطبية، و االرشــــادات اهجلية يف القالقرآنية املتواترة، و 
بة النشــــــر يف املتواترة، واهلادي شــــــرح طيالقراءات ابلرســــــم العثماين، واملغين يف توجيه القراءات العشــــــر 

 ريها.وغ ،املبسوط يف القراءات الشاذةكشف عن علل القراءات وتوجيهها، و القراءات العشر وال
ـــ( وله كتاب:  1424)ت أمحد عبد العزيز الزايت  تنقيح فتح الكرمي يف حترير أوجه القرآن العظيمهـ

 .، وشرح تنقيح فتح الكرمي)من طريق طيبة النشر)
يف القراءات والرسم  مصنفاً هــــــــــــــــ( وله أكثر من ثالثني  1429)ت إبراهيم علي شحاتة السمنودي

هبجة اللحاظ مبا حلفص من روضــــــة احلفاظ، ومرشــــــد اإلخوان إىل طرق  والفواصــــــل والتجويد، منها:
حفص بن ســـــــليمان، وضـــــــياء الفجر فيما حلفص أيب عمرو، وابســـــــم الثغر مبا حلفص على القصـــــــر، 

داء يف التجويد والوقف واالبتداء، ومرشـــــــــد األعزة إىل خالفات اإلمام محزة، وحتقيق املقام وموازين األ
فيما حلمزة عن الســـــكت العام، وإحتاف الصـــــحبة برواية شـــــعبة، وأمنية الوهلان يف ســـــكت حفص بن 

لعظيم، اســــــــــــــليمان، وهداية األخيار إىل قراءة اإلمام خلف البزار، والدُّر النظيم يف حترير أوجه القرآن 
آللئ البيان يف و  ،واحلصـــر الشـــامل خلواتيم الفواصـــل، والتحفة الســـمنودية يف جتويد الكلمات القرءانية

 حل العسري من أوجه التكبري، وغريها.، و جتويد القرآن
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 منها:  ،هـ( وله مصنفات وحتقيقات 1433)ت 105أسامة هيثم عطااي
شــــــرح املقدمة  املنح الفكرية يف، و شــــــرح التحفة إيضــــــاح النكتة يف، و روح البياانت يف معاين القراءات

ان، صـــــــرف العنان على قراءة حفص بن ســـــــلم، و البدور الزاهرة يف القراءات العشـــــــر املتواترة، و اهجزرية
 والرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة، وغريها.

 وعلماء آخرون كثريون من شىت بقاع العامل اإلسالمي وغري اإلسالمي.
 

 ات هذه املرحلة:من مميز 
ظهور ، وخاصــــــــة يف الســــــــنوات األخرية، و كثرة احلفاظ واملقبلني على تعلم القراءات القرآنية - 1

 عدد كبري من النوابغ، ويبدو أن وسائل اإلعالم احلديثة سامهت يف التعرف على عدد كبري منهم.
الكتب  حتقيق ، وخاصــــــــــة انتشــــــــــاريف علم القراءات والعلوم املتصــــــــلة  ا املصــــــــنفاتكثرة  - 2

األمهات والقدمية يف هذا العلم اهجليل، برغبة من الدارسني يف التأليف، أو بصورة رسائل جامعية من 
 الباحثني.

يف هذه املرحلة على هذا العلم واالعتناء به، واحلصــــــــول على  إقبال النســــــاءالزلنا نســــــــمع عن  - 3
، كما ت واجمليزات يف القراءات بشـــــكل واضـــــحاإلجازة فيه، فقد كثرت يف اآلونة األخرية أعداد اجملازا

 .106احلياة على قيد ال زلنَ و يف القراءات لنساء جميدات ومتمكنات فيه،  املصنفاتعدد من  ظهرت
 ، وهي:ظاهرة سلبيةومع هذه الظواهر اإلجيابية واملبشرات يف هذه املرحلة، إال أن فيها أيضاً 

اقتحام بعض غري األكفياء، من غري اجملازين وال املتخصـــــــــصـــــــــني يف الدراســـــــــات القرآنية، ميدان هذا  
العلم، مما أدى إىل حصـــول أخطاء يف أعماهلم، وكان جديراً هبم عدم اخلوض يف ما ال يتقنون، ســـواء  

ي بعض فكما فعل ســـــــــــعيد األفغاين يف حتقيق كتاب: حجة القراءات البن زجنلة، ف  التحقيقيف كان 
 ، وفيه عبارات أخرى حباجة إىل تعليق. 85 – 84تعليقاته أخطاء كما يف الصفحة 

                                                           

م حي العسقالين يف مدينة عربني التابعة لغوطة دمشق الشرقية؛ بلدة القراء وحفاظ القرآن، 1982الشيخ أسامة هيثم عطااي من مواليد  - 105
م إثر إعدامه ميدانياً مع ثالثة آخرين يف منزله، ودفن يف اليوم التايل 2012-9-2انية كتب، استشهد عصر يوم األحد له أكثر من مث

 يف مقربة عربني اهجديدة )الشهداء(.اهـ )ملتقى أهل التفسري(.
القراءات العشر،  ا، مؤلفة كتاب: البسط يفمن األمساء اليت تذكر يف مصر: احلاجة نفيسة عبد الكرمي زيدان، ويف سوراي: احلاجة مسر العش - 106

ويقع يف مخسة أجزاء؛ وقد انل كتاهبا شهرة عظيمة وامتدحه كبار علماء القراءات يف الشام، ويف السعودية: األستاذة أماين بنت حممد 
 قراءات األئمة بصرة يفعاشور مؤلفة كتاب: األصول النريات يف القراءات، وقد حققت الدكتورة رحاب حممد مفيد شقيقي كتاب: الت

 هـ( وغريها. 452العشرة، أليب احلسن علي بن فارس اخلياط )ت
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وأيضـــــاً حتقيق الدكتور حمي الدين رمضـــــان لكتاب: الكشـــــف عن وجوه القراءات الســـــبع ملكي، وفيه 
 .271و  243و 1/35مواضع عديدة حباجة إىل تعليق، منها: 

ع أخطاءه لكتاب: التيســر يف القراءات الســبع للداين، وقد تتب (أوتو برتزل)وكذلك حتقيق املســتشــرق 
(، 76 - 12وكشـــــف عيوبه حمقق التيســـــري الحقاً الدكتور حامت صـــــاة الضـــــامن يف مقدمة حتقيقه )

 .107أخطاء أو ملحوظات 908وجمموعها 
ر، يف مكما فعل كلٌّ من الدكتور عبد العال ســــــــــــامل مكرم، والدكتور أمحد خمتار ع  التأليفأو كان يف 

أتليفهمـــا: معجم القراءات القرآنيـــة، حيـــث فيـــه كثري من املؤاخـــذات العلميـــة، وللـــدكتور عبـــد العزيز 
 . 108إمساعيل مراجعة علمية له بعنوان: "معجم القراءات القرآنية نقد وتقومي"

 
 :اخلامتة

كل مرحلة، زات  ومميبعد هذا العرض اليسري للتصانيف والتآليف يف مراحل علم القراءات القرآنية، 
يتبني لنا مدى ما بذله علماؤان األفاضل من جهد وطاقة يف سبيل خدمة هذا العلم اهجليل؛ والذي 
 هو السور األول حلفظ 
كتاب هللا تعاىل من التحريف والتصحيف، وال تزال اهجهود تتواىل حبمد هلل تعاىل ومنته، وما ذاك إال 

 ٩احلجر:  َّىن   لك لك لك لك لك لك لك ٱُّٱمصداقاً لقوله تبارك وتعاىل: 
 مما سبق: نستنتجويف اخلتام 

أن التصــــــنيف يف علم القراءات عرب القرون مرَّ مبراحل متفاوتة ضــــــعفاً وقوة، وأن مراحل  -1
القوة ارتبطــت أبعالم هــذا الفن كــالــداين وابن اهجزري وغريمهــا، حيــث بــذلوا قصــــــــــــــــارى 

 جهدهم إلحياء هذا العلم اهجليل.
 يف نالشأ هو كما  حوله، الدراسات تركزتحموراًي  ميداانً  كان  الكتب بعض أن لوحظ -2

 به حظيت مبا املنظومات بقية حتظ مل حني يف ،(هـ 590 ت)اإلمام الشاطيب  منظومة
 .أخرى جهة من املنظومة ومشول جهة، من الشاطيب مكانة إىل يشري وهذا منظومته،

                                                           

 .158جهود األمة يف قراءات القرآن الكرمي، د.أمحد شكري:  - 107
-57هـ : 1404، سنة 14-13البحث منشور يف جملة كلية اللغة العربية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض، العددان: - 108

99. 
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 833وهو عصر اإلمام ابن اهجزري )تبلغ التصنيف أوجه يف القرنني السابع والثامن،  -3
 هـ( الذي أصبح كل مؤلف بعده إمنا من حبره يغرف، ومن هنره يرشف.

ــــــــــــــأسره،  -4 ، بل عمَّ العامل بـ وأن التصنيف مل يقتصر على بلد دون آخر، وال يف زمان معنيَّ
 ألنه كتاب هداية للعاملني.

مثاًل  لــدى متــابعيتون، فانعــدام التــأليف يف القراءات من النســـــــــــــــاء القــارائت عرب القر    -5
 حلفـــاظا طبقـــاتو اهجزري،  البن النهـــايـــة وغـــايـــة للـــذهيب، الكبـــار القراء لكتـــاب معرفـــة
لى ، ومل أعثر ععداً املقرائت، بل يكاد املرء أن يعدهن عدد الحظت قلة  للســــــــــــــيوطي،

ر ، اللهم إال بعض التصــــانيف يف هذا العصــــكتاابً يف القراءات  صــــنفتواحدة منهن قد 
 .وال يزال التأليف على استحياءاحلديث، 

أن كـــل مرحلـــة من مراحـــل التصــــــــــــــنيف يف علم القراءات كـــانـــت هلـــا مميزات، نوجزهـــا    -6
 كالتايل:

املرحلــة األوىل: ظهور علم االختيــار، وظهور مــدارس القراءة يف األمصــــــــــــــــار، وبــدايــة -
 التأليف يف علم القراءات.

التصــــــــــــــــانيف وتنوعهــا، وأول ظهور مجع املرحلــة الثــانيــة: احنســــــــــــــــار االختيــار، وكثرة  -
 القراءات، وكثرة املؤلفات يف توجيه القراءات، وكثرة املؤلفات احملورية.

املرحلة الثالثة: ظهور علم التحريرات وأول تصنيف فيه بشكل مستقل، وظهور عدد  -
 من علماء األتراك والذين شاركوا يف التأليف.

، علم القراءات، وخاصــــــــة حتقيق أمهات الكتباملرحلة الرابعة: كثرة التصــــــــنيفات يف  -
 وظهور ظاهرة سلبية وهي اقتحام غري املتخصصني هلذا امليدان أتليفاً وحتقيقاً.

اب من لولوج هذا البوذلك يف علم القراءات ليست كلها حمل ثقة،  املعاصرةاملؤلفات  -7
سوء نية  ب، أو له أهالً  وهو ليس سواء حبسن نية كمن خيوض غماره لهغري املختصني 

، وقد حتوي هذه من أبناء جلدتنا وأذانهبم من أعداء الدين 109كبعض املستشرقني
                                                           

( حينما كتب عن القراءات القرآنية يف كتابه: )مذاهب التفسري اإلسالمي( ه1340مثل املستشرق اليهودي اجملري جولدتسيهر)ت  - 109
والكتاب مصدر من مصادر الطعن يف القرآن الكرمي، وقد رد  عليه كثري من العلماء منهم: عبد الفتاح عبد الغين القاضي يف كتابه: 

( سلسلة من املقاالت يف "جملة اهجمعية االستشراقية J.A.Bellamyنظر املستشرقني وامللحدين(، وكذلك ما كتبه بيال مي) )القراءات يف
( كلمة وعبارة يف القرآن يزعم أهنا أخطاء من النساخ، 22األمريكية" بعنوان: )تصويبات مقرتحة لنصوص القرآن( يتحدث فيها عن )
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 لك لك لكخل مل ىل يل  ٹٱٹٱُّٱاحلقائق،  فُ األعمال على مغالطات أو شبهات أو حتر ِ 

 .٣٢التوبة:  َّ لكمن ىن  لك لك لك لك  لك لك
 وجود كثري من املسائل املختلف فيها يف علم القراءات حباجة إىل من يوضحها وحيققها  -8

 ابلدليل الواضح إلقناع العامة والراغبني، وقد كثر التحقيق يفويبي نها  ويصنف فيها،
 .١٨٢الصافات:  َّمه   لكخن من هن  ٱُّٱ بعضها يف الفرتة األخرية

 
 :التوصيات، وهيأهم ويف هناية املطاف أمج ل 

أن يتتبع الدارسون والباحثون املخطوطاِت املصنفَة لعلماء القراءات، واملتناثرة يف املكتبات  – 1
 العلمية ابحلركة املتعلقة التفاصيل على للوقوف التاريخ، غبار عنها يزيل من إىلالعاملية، واليت حتتاج 

ا، واليت ال زالت املختلف فيه، وخاصة تلك الرسائل اليت حتقق يف بعض املسائل امليدان هذا يف
عالقة؛ حتتاج إىل تبيني الراجح فيها ابلدليل والربهان، مع عدم إمهال العلوم املتعلقة ابلقراءات 
القرآنية، كعلم الرسم العثماين، والضبط، وعد اآلي، وتوجيه القراءات، وتراجم القراء، وعلم 

 التجويد.
ة ات يف العامل اإلسالمي؛ ملتابعة األعمال املتعلقتشكيل هجنة علمية من كبار علماء القراء – 2

بعلم القراءات ومراجعتها، والتحذير من املصنفات اليت حتتوي على أخطاء ومغالطات وشبهات، 
 كونوي ،هيئة علمية عليا إشراف حتت( علمية سلسلة شكل على) مرجعي كتاب  إعدادأو 
 بغية ،وقراءاته وعلومه الكرمي القرآن حول مغلوط تصنيف كل  يتضمن األجنبية، اللغات تلفمبخ
 .التجاوزات من احلد

تنظيم مسابقات وجوائز تشجيعية لباحثني متميزين يف تصنيف ابرز، أو حتقيق كتب يف  – 3
يف املسائل الدقيقة فيها، وإنه لشرف عظيم لكل ابحث ينضوي يف ركاب  تحقيقالقراءات، أو ال

 خدمة كتاب هللا تبارك وتعاىل.
 

                                                           

م( هو عامل مسلم من بنغالديش، يف كتابه:  2007هـ /  1428رد عليه حممد مهر علي )ت.  ويقرتح تصحيح هذه األخطاء، وقد
، والدكتور عبد الرزاق عبد اجمليد أالرو يف حبثه: )اخلطاب االستشراقي 316- 310)مزاعم املستشرقني حول القرآن الكرمي( من صفحة 

 .13 – 8والقرآن الكرمي( من صفحة 
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: آن يل أن أضع القلم، وأستغفر هللا مما زل ت به القدم، وأسأله تبارك وتعاىل أن يكسو هذا وأخريا  
البحث خلعة اإلخالص، وجيعل ما كتبته سبباً للنجاة يوم التناد، وصلى هللا على نبينا حممد وعلى 

 آله وصحبه أمجعني، واحلمد هلل رب العاملني.
 

 

 

 

KAYNAKÇA  

 

 بن حفص روايةب النجود؛ أيب بن عاصم قراءة على احلاسويب، للنشر النبوية املدينة مصحف ،الكرمي القرآن
 الشريف. املصحف لطباعة فهد امللك جممع سليمان،

 :الكتب: أوال  
 امساعيل عبدالفتاح.د: حتقيق ،(هـ437 ت) القيسي محوش طالب أيب بن مكي القراءات، معاين عن اإلابنة

 .م1977 مصر هنضة دار شليب،
 .هـ1414 ملنورة،ا املدينة الرشيد، مطابع الشنقيطي، اهجكين أمحد حممود حممد بن السامل القراءات، يف أحباث
 ألمحد القراءات، علوم يف واملسرات األماين منتهى: املسمى عشر األربعة القراء بقراءات البشر فضالء إحتاف
  هـ 1407 األوىل الطبعة األزهرية، الكليات مكتبة - الكتب عامل إمساعيل، حممد شعبان: حتقيق الدمياطي
 .م1987

 هـ 1427 مصر، بطنطا، الصحابة دار سعيد، نصر. د منه، اهلذيل وموقف القرآنية القراءات يف االختيار
 .م2006

 عمَّان، احلامد، دار نصر، موسى حممد. د القراءة، يف ومنهجه سال م بن القاسم عبيد أيب اإلمام اختيارات
 .م1999 هـ 1420 األوىل الطبعة

 املراطي، حسن بهأ مامل عمر: حتقيق هنيدي، بن الفتاح عبد النقلية، القراءات مجع حكم يف العقلية األدلة
 .هـ 1427 بطنطا، الصحابة دار

 الرايض، الرشد، ةمكتب الدوسري، محد بن سعيد بن إبراهيم لألستاذ القراءات، علم يف وجهوده املتويل اإلمام
 .م1999 هـ 1420 األوىل الطبعة

 .م1972 القاهرة الثانية، الطبعة الزركشي، هللا عبد بن حممد القرآن، علوم يف الربهان
 فيصل، مطبعة ،املصري حممد: حتقيق الفريوزاابدي، يوسف بن حممد الدين جمد اللغة، أهل تراجم يف البلغة
 .م1987 الكويت
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 بن حممد إلماما جامعة طبعة حجازي، فهمي حممود. د: للعربية نقله سيزكني، فؤاد العريب، الرتاث اتريخ
 .م1991 هـ 1411 سعود

 اإلسالمية نظمةوامل العلمية، الكتب دار أابه، ولد املختار حممد الدكتور واملغرب، املشرق يف القراءات اتريخ
 .م2008 الثالثة الطبعة والعلوم، والثقافة للرتبية

 السلفية، الدار وي،الند غوث حممد املقرئ الدكتور: حتقيق طالب، أيب بن مكي السبع، القراءات يف التبصرة
 .م1982 هـ 1402 الثانية الطبعة اهلند،

 .هـ 1377 الثالثة الطبعة بريوت، العلمية، الكتب دار الذهيب، حممد الدين مشس احلفاظ، تذكرة
  م1984 للنشر التونسية الدار عاشور، بن الطاهر حممد والتنوير، التحرير تفسري
ن تيمية، شاكر، مكتبة اب القرآن، حممد بن جرير الطربي، حتقيق: حممود حممد آي أتويل عن البيان جامع

 القاهرة، الطبعة الثانية، )د.ت(.
 حممد: حتقيق ،(هـ444 ت) الداين سعيد بن عثمان عمرو أبو املشهورة، السبع القراءات يف البيان جامع

 .م2005 األوىل الطبعة بريوت، العلمية، الكتب دار اهجزائري، صدوق
 ت(..د) الثانية الطبعة القاهرة املعارف، دار ضيف، شوقي: حتقيق جماهد، ابن القراءات، يف السبعة
 السادسة الطبعة املنورة، املدينة واحلكم، العلوم مكتبة العمري، ضياء أكرم الدكتور الصحيحة، النبوية السرية

 .م1994 هـ1415
 األوىل الطبعة بريوت، العلمية، الكتب دار( هـ 849ت)السيوطي بكر أيب بن الرمحن عبد احلفاظ، طبقات

 .م1983 ـ هـ 1403
 الطبعة وتبري  العلمية، الكتب دار الدمشقي، اهجزري بن حممد بن حممد القراء، طبقات يف النهاية غاية

 .م2006 األوىل
/  هـ1407 للرتاث، الراين دار العسقالين، حجر بن علي بن أمحد البخاري، صحيح شرح الباري فتح
 .م1986

: حتقيق( 1198ت) اهجمزوري سليمان القراءات، يف األماين حرز بتحرير املعاين كنز  شرح الرمحاين الفتح
 .م2002 هـ 1422 األوىل الطبعة بريوت، العلمية، الكتب دار العدوي، العال أبو شريف

 .هـ1416 األوىل الطبعة تيمية، ابن مكتبة القرشي، كثري  بن عمر بن إمساعيل القرآن، فضائل
 .م1971 هـ 1391جتد د -رضا: حتقيق ابلوراق، املعروف إسحاق يعقوب أيب بن حممد للندمي، الفهرست

 .الشبكة ىعل منشورة حاسوبية( وورد) نسخة محيتو، اهلادي عبد للدكتور املغاربة عند انفع اإلمام قراءة
 .م1979 هـ 1399 العلمي اجملمع دار مكتبة جدة، الفضلي، اهلادي عبد وتعريف، اتريخ القرآنية القراءات
 احلافظ، يعمط حممد الدكتور احلاضر، العصر حىت اهلجري األول القرن من دمشق يف القراء وكبار القراءات

 .م2003 هـ1424 األوىل الطبعة دمشق، الفكر، دار
 .م1995 السابعة الطبعة القاهرة، وهبة، مكتبة القطان، مناع القرآن، علوم يف مباحث
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 .م2003 هـ 1423 األوىل الطبعة عمان، عمار، دار احلمد، قدوري غامن. د القرآن، علوم يف حماضرات
 عبد: حتقيق عطية، اببن املشهور الغرانطي بكر أيب بن احلق عبد العزيز، الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر

 .م1993 هـ1413 األوىل الطبعة بريوت العلمية، الكتب دار حممد، الشايف عبد السالم
 ت)اليافعي علي بن أسعد بن عبدهللا الزمان، حوادث من يعترب ما معرفة يف اليقظان وعربة اهجنان مرآة

 .م1997 هـ 1417 األوىل الطبعة بريوت، العلمية الكتب دار ،(هـ768
   .م1975 بريوت شامة، أبو إمساعيل بن الرمحن عبد العزيز، ابلكتاب تتعلق علوم يف الوجيز املرشد
 دار ،عباس إحسان. د: حتقيق الرومي، احلموي ايقوت األديب، معرفة إىل األريب إرشاد األدابء، معجم

 .م1993 األوىل الطبعة بريوت، اإلسالمي، الغرب
 امللك مكتبة محيتو، هللا عبد عبداهلادي الدكتور ،(هـ444) الداين عمرو أيب احلافظ مؤلفات معجم

 .م2010 هـ 1431فهد
 الطبعة الم،الس دار املسئول، العلي عبد الدكتور به، يتعلق وما القرآنية القراءات علم مصطلحات معجم

 .م2007 هـ1428 القاهرة األوىل،
 آليت يارط. د: حتقيق الذهيب، أمحد بن حممد الدين مشس واألعصار، الطبقات على الكبار القراء معرفة

 .م1995 هـ1416 اسطنبول قوالج،
 .بريوت ،العريب الرتاث إحياء دار طبع الزرقاين، العظيم عبد بن حممد القرآن، علوم يف العرفان مناهل
. د) لعمران،ا حممد بن علي: حتقيق الدمشقي، اهجزري بن حممد بن حممد الطالبني، ومرشد املقرئني منجد

 ت(.
 لعاملية،ا الرسالة دار عرقسوسي، رضوان حممد: حتقيق الذهيب، عثمان بن أمحد بن حممد االعتدال، ميزان

 .م2009 هـ 1430 األوىل الطبعة
 الكتب ارد الضباع، حممد علي: حتقيق الدمشقي، اهجزري بن حممد بن حممد العشر، القراءات يف النشر

 ت(..د)بريوت العلمية
 .م1971 اإلسكندرية املعارف، منشأة الباقالين، الطيب بن حممد القرآن، لنقل االنتصار نكت
 املدينة طيبة، مكتبة ،(هـ1409ت) املرصفي عجمي السيد الفتاح عبد الباري، كالم  جتويد إىل القاري هداية

 .الثانية الطبعة املنورة،
 :اجلامعية الرسائل: اثنيا  

 رسالة الته،ف الرمحن عبد بن إدريس بن أمني القراءات، يف وأثره. مراحله. مفهومه. القراء عند االختيار
 .هـ1421 عام الدين وأصول الدعوة كلية  – القرى أم جامعة يف قدمت ماجستري

 بغداد امعةج منشورة، غري ماجستري رسالة إبراهيم، إمساعيل عراك جماهد، ابن عهد حىت القرآنية القراءات
 .هـ1427
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 جالل، لمانس أمحد حيىي القيسي، طالب أيب بن مكي اإلمام عند القراءات يف واالختيار الرتجيح قواعد
 .م2006 األردنية اهجامعة منشورة، غري ماجستري رسالة

 :والبحوث اجملالت: اثلثا  
 يف الداين وردهأ ملا التعاريف مشول: "حبث الرابعة، السنة الثامن، العدد القرآنية، والدراسات البحوث جملة

 .محدان الغين عبد يوسف عمر. د"  التصانيف نقول من البيان جامع
 العصر يف ينالثا املصاحف مشروع: "حبث الثانية، السنة الرابع، العدد القرآنية، والدراسات البحوث جملة
 .محدان الغين عبد يوسف عمر. د" األموي

 القرن يف القرآنية القراءات: "حبث/ م2007 ،2العدد ،34 اجمللد والقانون، الشريعة علوم دراسات، جملة
 .األطرش أمحد حممود األول، اهلجري
 هـ1404 سنة ،14-13:العددان ابلرايض، اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة العربية، اللغة كلية  جملة

 وتقومي". نقد القرآنية القراءات معجم: " حبث
 يوسف أجوبة: "حبث هـ،1429 احلجة ذو السادس، العدد القرآنية، للدراسات الشاطيب اإلمام معهد جملة

 .محدان الغيت عبد يوسف عمر. د" القرآن بوجوه يتعلق فيما مسائل عدة على زاده أفندي
 يف للباحثني األول العاملي املؤمتر إىل مقدم حبث شكري، أمحد.د الكرمي، القرآن قراءات يف األمة جهود

.م2011 هـ1432 املغرب – فاس وعلومه، الكرمي القرآن  


